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-٣٩-
�سائل >سيف 	إلسال�<

�هم  بالعنف،  	لكتابة   ��بد �نا � باللين  يبد#�"  	لنا& 
يكتبو" للفّن �	أل., ��نا بد�� للنقد �	إلصال(؛ بد�� برسائل 
	إلصال( فِهْجت على نفسي حربًا ال طاقة لي بها، حربًا ما لي 
فيها نفع �ال لي في غنائمها �مل، ما غنمت منها Gّال �نه كا" لي 
�	تب من 	أل�قاP فقطعته بيدN. لقد كا" قليًال �لكّن �صغَر �قم 
 Sلوحد	كافو� (بطل  Uلمساكن -كما قا	 ��كبُر من 	لصفر، ��سو
	إليطالية)- �فضل من فقد 	لمسكن. لقد �َثْرُ� 	لناَ& علّي: 	لشبا" 
تلّقو[  ما  �يستعملو"  	لدين  Gلى   Sعو. كل  يكرهو"  كانو	  	لذين 
عن 	أل��بيين في Gضعافه �ثا�هم �نهم ���ني �حا�بهم بسالحهم، 
�سلو,  جهلو	   Sعا. 	لنا&:  من  صنفا"  	لديَن  Gليهم  كّر[  �قد 
.عوS 	لشبا, فأبعد�هم عنه بال قصد، �نا& من شياطين 	إلنس 
 �� dأل.با	لمدّ�سين �بعض 	ً، كبعض 	بعا.هم عنه قصدG 	قصد�

	لصحفيين.
 Sلدعو	 في  طريقتهم  نقد�  لّما  	لمشايخ  بعض  �ثر� �
	لحّق)  (في  �كانت  شريعته،  �حكا�  	لمتعلمين  تلقين  �في  Gليه 
	ألساليب   ��سو على  �لِّفت ُ كتب  في  	لتد�يس  في   jلطر	  ��سو
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، كأ� مؤّلفه بخيل ُكّلف  ُمِخالָד �لتأليف: >متن< موجز �يجا��ً  في 
فهو  ماله،  من  +جرتها   , ُيغرَّ +ستر�ليا  �لى  >برقية<  في  يرسله  بأ� 
يقتصد في �لكلما9 لتقّل عليه �لنفقا9! �5نظر�5 >جمع �لجو�مع< 
+سلوبه  �لمتو�، 5قابلو�  مثًال على هذ@   D5>�لتحرير< في �ألصو

بأسلوJ �لغز�لي في >�لمستصفى<.
�لبيا�  عن   Lبعيد عليها  يعكفو�  �لتي  �لكتب  +كثر  كانت 
 ��5 �لسبك  +عجمية   ،LQلعبا�  Lمعّقد  ،Rلسما� عن   SQأل� ُبْعَد 
فُيدِخل  �لمتن،  َمن يوّضح غامض  فيأتي  �لكلما9.  كانت عربية 
�لجلد  �ليو,  يرّقعو�  كما  منه،  بين كل جملتين  عند@  جملة من 
�لمحر5_ من �إلنسا� بقطعة من جلد@ �لسليم، فينجح �لرتق +5 
يظهر +ثر �لفتق، 5هذ� هو >�لشر`<. 5يأتي َمن يضع لهذ� �لشر` 
حو�شي e5يوًال، يطّوله فيها فيجمله +5 يقّبحه 5يعّطله، 5هذ@ هي 
>�لحاشية<، 5يبد5 ضعف �إلنشاR في �لقر�5 �لمتأخرL حتى في 
مثل حاشية �بن عابدين �لتي هي �ليو, عمدL �لمفتين على �لمذهب 
�لحنفي. ثم يجيR َمن يعّلق على هذ@ �لحاشية تعليقا9، 5ُتسّمى 
>�لتقرير�9<. فال �ألسلوJ عربي فصيح 5ال �لمنهج قويم صحيح. 
�5نظر�5 >�لمبسوj< مثًال للسرخسي +5 >�لبد�ئع< للكاساني، ثم 
�نظر�5 >�لحاشية<. +5 �نظر�5 في مذهب �لشافعية >�أل,< ثم >ُمغني 
5شر5`  �لبالغة<   Qسر�+< بين   kكالذ بينهما  ما   ��  ،>lلمحتا�
>�لتلخيص<؛ في كتب �أل5لين �لبالغة �5لبيا� �5ألسلوJ �لعربي 

�لمنير، 5في حو�شي �آلخرين... فيها ما تعرفو�!
 Rتها 5+كثر خطباQ�p� ،>qلعنيف >�أل5قا� k5+�عجت بنقد
مساجدها، فأغرتهم بي. 5ما كانو� في حاجة �لى �غر�R ففيما كتبت 
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عنهم ما يكفيهم، فنزZ علّي 	لبال� من فوm 	لمنابر، �صر 	لمثل 
	لمضر�8 للشا8ّ 	أل#عن 	لوقح قليل 	لحيا�، 	لذ� يتطا�Z على 
شا�  لمن  	لهجا�  ,بو	8  ,�سع  �ما  	لخطبا�...   Zيتنا�� 	لعلما� 

9خوله.
خّفت   0N�  ،Xمستمّر  Z	تز ال  	لمشايخ<  >نهضة  �كانت 
شّدتها �قّلت حّدتها، فجا�نا من حلب شيخ في 	لزّ� شا8ّ في 
	لسّن، لم يكن عالمًا �ال طالب علم متمّكن �لكنه كا0 خطيبًا من 
,عظم من سمعت من 	لخطبا�؛ جهير 	لصو، حاضر 	لبديهة، 
حسن 	إللقا�، يتدّفق بالكال� تدّفق 	لنبع 	لغزير، هو 	لشيخ ,حمد 
	لصابوني. فصا# لسا0 جماعة 	لمشايخ من ,صحا8 	لشيخ علي 
	لدقر، 	لمحامي عنهم، �	نضّم Nليه �خر من 9مشق ,صغر منه في 
	لسّن �مثله في 	لعلم! ��9نه في 	لخطابة �	للَسن، ال يقا#به على 

صهو	 	لمنابر �ال يد	نيه �لكنه متكّلم خطيب.
يريد)  ما  بحقيقة  ,علم  (�	هللا  يريد  	لصابوني  	لشيخ  �كا0 
Nلى  ,قر8 طريق يسلكه  يفّتش عن  	لجمهو# �كا0  Nلى   Zلوصو	
غايته، �كانت >#سائل 	إلصال5< -على ِقّلة عد9 	لمطبو� منها- 
قد سَر (كما كا0 يقوZ 	أل�لو0) سريا0 	لنا# في 	لهشيم، ,� في 
	لقّش 	ليابس، �صا# 	لرجل يقر, 	لنسخة ثم يعطيها غيرb ليقر,ها، 
 (Zلحّق ُيقا	�) لنا3، كا0 ,كثرهم	فتمّر كل نسخة على عد9 من 
ال يقر1ها ليثني علّي بل ليسّبني، �كا0 	لغضب علّي �عليها يسبق 
	لر9ّ  تأليف كتا8 صغير في  	لطريق  Nليها، فكا0  	لرجل   Zصو�

عليها.
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�صا# 	لشيخ ,حمد يخطب في 	لمساجد، يشر5 ما �صَلت 
	لدين  عن  	لبعد  من  	لشبا8  Nليه   Z� �ما  من سو�،   Zلحا	 Nليه 
�	إلعر	w عنه �	إلسا�N Xلى علمائه، �هم َحَملة لو	ئه، �يضر8 
	لمثل برسائلي، ثم ُيشير Nلى كتابه 	لذ� ,ّلفه في 	لر9ّ علّي، �كا0 
معه من يحمله له فيبيعه بالثمن 	لذ� يريدb. �لو كا0 كتابه 	لذ� 
َسّماb >	إلفصا5 عن #سائل 	إلصال5< عند� لنقلت فقر	 مّما 
كتب عّني، �قد عرU 	لنا3 من ,حا9يثي في 	إل�	عة ,� 	لر	ئي 
,ني ,قر, ,شنع 	لسّب لي �,نا ها�9 ال تتحر� من 	لغضب شعرX في 
جسد�، ألني لكثرX ما كتب عني >تعّو9 مّس 	لضر حتى َ,لِفُته<. 
	لجاهلي،  	لشعر  في  �كتابه  حسين  طه   Xمرr في  حشرني  �قد 
ثم كتب  	لمفتر� �,مثالهما،  	لصليبي  	لنصر	ني  �سالمة موسى 
في �خر 	لكتا8 ,نه تحقق ,ني لست منهم �ال من ,شباههم، �ألني 
مسّلم متمسك طالب علم �سليل علما� فهو لذلك >يسّلني منهم 
سّل 	لشعرX من 	لعجين<. �لكنه بقي بعد سّل 	لشعرX يبيع 	لعجين 
غير مخبوr �ال ناضج (كأنه 	لخبز في هذb 	أليا�)، بل يلقيه علّي 

�يلّطخ به ثيابي �يقبض 	لثمن!

�قد ,صابه في �خر عمرb 	لفالج �توّفي. �,نا ,كتب هذ	 �ما 
في قلبي �ّ#X من 	لحقد عليه ,� 	لكرb له، #حمه 	هللا �#حمني، فما 

مّنا Nال من ,حسن �,سا� (�,ّ� 	لرجاZ 	لمهّذ8؟).

�,نا (صّدقوني) ال ,حمل حقد	ً على ,حد؛ ال ألني بلغت 
غاية 	لِحلم �سمو Nلى �#�X 	لخلق، ال؛ فأنا جر�� عنيف حا9ّ 
	لمز	| سريع 	لغضب كما ,ني سريع 	لرضا. بل ألني ,#9ّ 	لصا� 
صاَعين ,� ثالثة 0N كا0 	لذ� يكتب عني كبير 	لقد# في 	أل89 ,� 
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في 	لفكر ,� كا0 	لموضو� مّما ال يجوr 	لسكو عنه، �0N كا0 
	لذ� يكتب عني ما له قيمة ,� كا0 	لموضو� ال خطر له نهجت 
منهج جرير حيث يقوZ بّشا# عنه: "هجو جرير	ً فأعَرwَ عّني 
�	ستصغرني، �لو ,جابني لكنت ,شعر 	لنا3". كا0 يريد 	لصعو9 
على كتف جرير لير	b 	لنا3، فتخّلى عنه فرماb. لذلك ,9َُ� 	لر9ّ 
ما  ,قر,  ال  	ألحيا0  ,كثر  في  Nني  بل  يسّبونني،  	لذين  ,كثر  على 

يكتبو0.
*   *   *

(جنديًا   Xلدعو	 ميد	0  Nلى   Zبالنز� شرفت  يو�  من  �,نا 
�	لجاحدين،  	لجامدين  �	جهت  جبهتين:  على  ,قاتل  صغير	ً) 

ناrلت بعض 	لمشايخ كما ناrلت بعض 	لشبا0.
#سائل  قصة   بد, 	إلصال5<  >#سائل  قصة  	نتهت  فلما 
,9بية، �>	لنا�9  نو	9ٍ  يومئذٍ  	لشا�  ما كا0 في  >سيف 	إلسال�<: 
نا9يًا  قبل ميسلو0 كا0  	لشريف فيصل  ,يا�  ,ُّسس  	لذ�  	لعربي< 
سياسيًا، �	لمجمع 	لعلمي كا0 للمحاضر	 �كا0 منبرb مصد#	ً 
 �حلقا 	ألسبوعية  	لمجمع   محاضر	 ثقافتنا؛  مصا#9  من 
	لمشايخ  عن   bخذ� �ما  	لمد#سة   3�#9 مع  	لد	ئمة،  	ألمو� 
	لينابيع.   bثقافتي كلها من هذ 	لمطالعة، كانت  ,ستفيدb من  �ما 
لذلك كانت مكتبة َعَرفة في >	لِمْسكّية<(١) مجمع 	أل9با�؛ يقفو0 

______________________
 mلكتب، �هو بين سو	(,� ُسَويق) كا0 مخصصًا لبيع  mلمسكية سو	(١) 
	لحميدية �	لبا8 	لغربي للجامع 	ألمو�، �قد سمعت ,نه ,rُيل منذ 

سنين �لم ,حقق ما سمعت (مجاهد).
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,مامها، �#بما قعد كبا#هم على كرسي كا0 هنا�، �#بما 9خل 
 bً، �لكن حماسة صاحبها ��كا�	جد Xليها. �هي صغيرN بعضهم
�طالقة �جهه �حال�X لسانه كانت تحّببه Nلى 	لنا3، �هو 	لشيخ 
 مناقشا ,مامها  قامت  �كم  	لعمر.  #فقا�  ,حد  َعَرفة،  ياسين 
�مجا9ال، �كم ُعِرضت مسائل في 	لدين �في 	أل89 �ُتليت 
قصائد �مقاال، �قد يستمّر �قوفنا ساعا. �,ما� هذb 	لمكتبة 
عرفت 	لشاعر ,حمد صافي 	لنجفي يو� قد� 9مشق، �قد �قف 
علينا بزّيه 	لغريب �عبا�ته 	لبالية �عقاله يتأبط شـ... ,عني شعر	ً 
�,نا  نفسه،  �عّرَفنا  منه  علينا  قر,   .�مجال يحملها  جر	ئد  في 
	لذ� عّرU 	لشاميين به في مقالة نشرتها عنه. �ليس 	لكال� عن 
	لنجفي، Nنما 	لكال� عن #سائل >سيف 	إلسال�< �	لنجفي مر#نا 

بذكرb مر�#	ً.
,عوN 9لى 	لموضو�: كنا يومًا ,ما� مكتبة عَرفة فجا� #جل ال 
يعرفه مّنا ,حد فاند3ّ بيننا �حشر نفسه فينا، �جعل يتكلم كالمًا 
 bلباطلة. فتنا�شو	لنَِّحل 	لى نِحلة من N عجيبًا ,9#كنا معه ,نه يدعو
بالر9ّ 	لقاسي �	لسخرية 	لموجعة، فأشر Nليهم Nشا#X لم يد#كها: 
,0 9عوb لي. فَكّفو	 عنه �جعلت ,كلمه �,�9# معه �,لّف به، حتى 
 bمثل هذ يقوZ، �لكن  بما  ,قتنع   بد, ,ني  Nفهامه  Nلى  �صلت 
	لكال�. فاستبشر �قاZ: ما  ,بلغ من  ُحّجة  فيها من  بد  	لدعوX ال 
 :Zلنقو9. قا	لى N X#شاN لسبابة، �تلك	إلبها� على 	هي؟ فحركت 
	لذهبية شيئًا   Xللير	 يو� كانت  ليرتين �هبّيتين...  حاضر. �,خر| 
عظيمًا، يو� كنت ,9خل ,كبر �,شهر محّل شو	� فآخذ ,�قية من 
	للحم 	لمشو� (�	أل�قية مئتا غر	�) �#غيفًا َتّنو#يًا �قطعة مخلَّل 
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 �, �	حد	ً،  فرنكًا  	لمطعم  في  	لخدمة  مع  	لغد	�  هذ	  فيكّلفني 
 	لذهبية يومئذٍ بخمس لير	  Xللير	� ،(خمس هلال (هالال

!سو#ية �نصف 	لليرX، ,� بمئة �عشرX فرنكا
 Uنصر	لحاضرين جميعًا، �	بالليرتين فأخذتهما ,ما�  bمّد يد
	لرجل بعد ,0 عّرفنا 	سمه، فما كا9 يبتعد حتى 	نفجَر 	لصد�# 
,خي،  يا  شا#كنا  قائل:  فِمن  ماrحين،  علّي  �,قبلو	  بالضحك 
�قائل: 	عمل بهما �ليمة ,� نزهة في بستا0... �قد عرفتم ,نهما 

تكفيا0 ثمنًا لمئتين �عشرين غد	�!
قلت: ستر�0 ما ,نا صانع.

�	لّنَحل  	لِمَلل  عن  فيها  تكلمت  #سالة  فكتبت  ��هبت 
�	لمذ	هب 	إللحا9ية، �جعلت عنو	نها >سيف 	إلسال�<، �كتبت 
على غالفها >طُبعت بنفقة فال0<، باسم 	لرجل 	لذ� 9فع 	لليرتين. 
�بلغني ,نه كا9 ُيَجّن �لم يدِ# ما�	 يفعل، �لم يستطع ,0 ُينِكر ,مر	ً 
يشهد عليه سبعة من ,9با� 	لبلد، �قد بلغني ,0 جماعته قد طر9َته 

بعد ,0 عاقَبته.
�كانت  	لعشر،  على   9	r حتى  	لرسائل   bهذ �تو	لت 
في  	لعمل  بأكبر  �يقو�  لطبعها   Zلما	 جمَع  يتوّلى  َمّجانًا،   �rُّتو
	لهد	ية  �جمعية  	هللا)  (#حمه  	لعاني  	لقا#9  عبد  	لشيخ  نشرها 
	إلسالمية، �ال ,حتا| ,0 ,قوN Zني لم �خذ منها قرشًا �Nني كتبتها 

.Zهللا ال للما
�تا#يخ  	لثانية  عند�  عند�،  ليست  منها  	أل�لى  	لرسالة 
طبعها ١٣٤٩ (١٩٣٠) جا� في ,�لها قولي: هذb هي 	لكلمة 	لثانية 
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نقذU بها في �جوb هؤال� 	لمفسدين 	لذين يتسّمو0 بالمجّد9ين، 
 bلذ� ,نكرنا	لجمو9 	ياهم، فعلمنا ,0 	خلناهم �عرفنا طو	بعد ,0 9
 bلذ� �جدنا	لجحو9 	 	0 قيس بهذN ً	لمشايخ ُيَعّد خير	على بعض 
�,لقابهم  بأسمائهم  مسلمين  قو�  نفع  �ما  	لشبا8...  بعض  عند 
 Xلزكا	 يؤتو0  	لصالX �ال  يقيمو0  بأقو	لهم �,فعالهم، ال  كافرين 
 �ال يصومو0 #مضا0... يقولوN 0نهم مسلمو0، �نسا1هم سافر	
 bبرضا Xجته تخر| سافر�r ال9هم منحرفو0 �بيوتهم... مسلم�,�
يدخل  مسلم  �ساَقيها!  ��#	َعيها  �سحرها  نحرها  للنا3  ُتبد� 

	لمسجد مرX في 	لشهر �يدخل 	لسينما ,� 	لملهى كل يو�!

يز9	9 عد9ها  	لرسائل  	لسَنن، �مضت  �مضيت على هذ	 
�يتسع 	نتشا#ها، �يتبّر� ,هل 	لخير (�ما ,كثرهم 9	ئمًا) بطباعتها 
�	إلنفاm عليها، �صا# 	لنا3 يتد	�لونها �هم ُيثنو0 علّي �يدعو0 
لي. �كا0 	لطبع حر	ً �	لمطابع مفتوحة، نكتب (,يا� 	النتد	8!) 
	ستئذ	0 �ليس  Nلى  نريد، ال نحتا| في �لك  ما  نريد �نطبع  ما 
في  Nّال  يسألنا،  َمن  �ال  يمنعنا  َمن  يأتينا  �ال  #قيب،  فيه  علينا 
حد�9 	لقانو0. �ما كا0 عندنا قانو0 يقّيد 	ألقال� ,� يحجر على 

.Zلعقو	

تو	لت ,#بع #سائل على هذ	 	لنمط، �كانت 	لخامسة بعنو	0 
>�جو8 	لدعوN Xلى 	هللا<، �	لسا9سة عنو	نها >صدقي بك، قصة 
�,سر	#ها<   Xلصال	< �	لسابعة  ��كر�<،  موعظة  فيها  	جتماعية 
مكتو8 على غالفها: >من ال يفي لربه بخمس صلو	 في 	ليو� 
�ال  ألمته  يفي   0, يمكن  ال   ،bمر, �صال5  سعا9ته  Nّال  فيها  ما 
	ألقصى<  	لمغر8  في  	ألعظم  >	لبال�  عنو	نها  �	لثامنة  لوطنه<، 
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�هي تعليق على >	لظهير 	لبربر�< 	لذ� ,صد#b 	لفرنسيو0 باسم 
نا# ,سلوبها يشتعل  بقلم من  	لمغر8، �	لرسالة مكتوبة  سلطا0 

	شتعاًال.
ثم نشر #سالة عنو	نها >لما�	 ,نا مسلم؟<، بعدها #سالة 
عنو	نها >قضية 	لتجهيز< (�مد#سة 	لتجهيز هي مكتب عنبر)، ثم 
#سالة عنو	نها >	لشيوعية ,كبر خطر على 	لبشرية< كتبتها #9	ً على 
#سالة >لما�	 يناضل 	لحز8 	لشيوعي 	لسو#�<، �طبَعت #سالتي 
 	لقومي< 99# 	لهد	ية 	إلسالمية. بعدها #سالة >	أل89  جمعية 
فيها على 	ألستا� شفيق جبر� حين قر# في محاضر	ته في مد#سة 
#سالة  ثم   ،١٣٤٩ سنة  طُبعت  ,ُْلِهّية،  	أل89   0, 	لعليا  	آل9	8 
,نه >	لمهد�<  عنو	نها >بدعة جديدX< فضحت فيها ُمِضالָד يّدعي 
	لهد	ية  للشيطا0 سّماb >حز8 	هللا<، طبَعتها جمعية  ,سس حزبًا 
سنة ١٣٥٠. �كلها (�كثير غيرها) كتبُته هللا �طُبع بنفقة ,هل 	لخير 
��rّ�ُ َمّجانًا، �كلها نفد �لم ُيجَمع في كتا8، �لم يبَق منه Nّال 
ُنَسخ معد�9	 عند� �عند بعض 	ألصحا8. �لو ,نني جمعت 

كل ما كتبُت... �لكن >لو< تفتح عمل 	لشيطا0!
*   *   *
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-٤٠-
في 	للجنة 	لعليا لطّال8 سو#يا

 �, ليسمع خبر	ً  مستعجًال)  كا0  (�لو  ,حيانًا  يقف  	لمسافر 
يقضي �طَر	ً، �,نا ,قف 	ليو� أل#9ّ على #سالتين �#9تا علّي ليس 
لهما عنو	0 في 	لر,3 �ال 	سم في 	لذيل، �هما 0N لم تكونا من 

ُصلب >	لذكريا< فليستا بعيدتين عن موضوعها.
,ما 	لرسالة 	أل�لى فإنها طريفة حقًا �ظريفة ,يضًا، لو صّر5 
,9يب،  بر	عة ,سلوبه، فهو ,سلو8  باسمه ألثنيت على  ُمرِسلها 
�ما ,9#� كيف يتناZr عن حقه علّي في 	لثنا� عليه! ,ّما موضوعها 
فخليط غريب من Nعجا8 �غزZ... نعم، غزZ! �من لو� �Nنكا#. 
خالصة �لك كله ,نه #,� صو#تي 	لمنشو#X في 	لعد9 	أل#بعين 
بأناقتي �ُفتَِن بجمالي. �ما كنت  من مجلة >	لمسلمو0< فأُعِجَب 
,ُفَتن!   �, ,فتن   0, باهللا من  ,عو�  فتنة،  ,ني سأكو0  يومًا  ,حسب 
	لكفا#  لبا3  فلبست  	لمظهر  بذلك   ظهر ,ني  على  �يلومني 

�تشّبهت بهم، �ُينِكر �لك علّي �يبالغ في 	إلنكا#.
,�	فقه  �ال  له  ,سّلمه  فال  	لكفا#  لبا3  لبسي   b#نكاN ,ما 
عليه. �لقد كانت َتِر9 على ,سو	m 	لمدينة ثيا8 متعدX9 	ألقمشة 
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 Zلرسو	لشا�، �كا0 	ليمن �من مصر �من 	0 من 	أللو	يا� �rأل	�
لغير  0N كانت شعا#	ً  Nّال  ينهى عنها  يلبس ما يجد منها، ال   ‘
	لمسلمين خاّصة بهم، يتوّهم 	لنا3 بمن يلبسها ,نه منهم. هذ	 هو 
	لتشّبه 	لممنو� ال مطلق 	لتشابه، فنحن نأكل كما يأكلو0 �نركب 
مّما يصنعو0، �ما قاZ ,حٌد 0N هذ	 من  ما يركبو0 �نصنع كثير	ً 
	لتشبه بهم. �قد غد	 لبس 	لُحّلة 	آل0 (	لبنطاZ �	لجاكيت) من هذ	 
	لمسلم �	لكافر. �لقد جا�نا من  يلبسه  لباسًا عامًا  	لقبيل، صا# 
سنو	 جماعة من مسلمي ,ميركا من 	لسو9 �	لبيض، لقيتهم في 
	لحَر�، فكا0 فيما سألوني عنه 	لزّ� 	لذ� يجب على من 9خل في 
 rخا� ال يجو �ّr إلسال�	فقلت لهم: ما في  ،bإلسال� ,0 يتخذ	
غيرb، فليلبسو	 ما شا�1	 على ,ّال يكشف 	لثو8 عو#X، �ال يشّف 
من #ّقته عنها، �ال يصّو# من ضيقه حجمها، �ال يكو0 خاصًا 
بغير 	لمسلمين ال يلبسه غيرهم، �ال يكو0 ثو8 شهرX يلفت Nلى 
البسه 	ألنظا# ,� يسّبب له 	الحتقا#، �ال يكو0 ثو8 حرير يلبسه 
 Xبال عبا� �, Xكله فليكن ثوبًا فوقه عبا� 	سلم من هذ 	لرجل. فإ�	
َكِلباِسنا هنا، ,� قميصًا تحته سر	�يل كلبا3 	لمسلمين في 	لهند، 
,� >	لشر�	ني< في باكستا0 ,� 	إلr	# (	لفوطة) في ,ند�نيسيا، ,� 

ما شئتم من ضر�8 	لثيا8.

معينًا، �ال كا0  rيًا  فيه  ال يوجب 	إلسال� على من 9خل 
ُيعرفو0  ثيا8   Xللقضا ُجعلت  �ما  معينًا،  rيًا  يتخذ   ‘ Zلرسو	
بها �للعلما� �للجند �للتجا# Nّال بعد 	ختالطنا بالفر3 في صد# 
يدخل   ‘ 	هللا   Zسو# على  	لو	فد  كا0  �لقد  	لعباسية.  	لد�لة 
,ّيكم   :Zفيهم يسأ  bفُيجيل بصر بين ,صحابه  فيه  	لمجلس يكو0 
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 X#من ,صحابه ثو8 �ال مجلس �ال شا bيمّيز محمد؟ �ما كا0 
�ال عالمة، �يو� 	لهجرX حسبو	 ,با بكر هو 	لنبي حتى 9ّلهم عليه 

,بو بكر.
�,ما Nعجابه �فتنته فشي� ال شأ0 لي به، 	لشأ0 فيه له هو 
�لصاحب 	لصو#0N .X #ضي عنه ,� سخط عليه ,� ,عجبته ,ناقته 
,� فتنه شكله، فهذ	 له �حدb ال ,ناrعه فيه. 	لذ� ,نا�r فيه قوله 
Nنها صو#تي. صو#تي ,نا؟ 0N صو#تي هي 	لتي توضع في صد# 
ما  فمحا  	لرّسا�  جّملها   ،	لذكريا  bهذ  حلقا من  حلقة  كل 
كا0 تحت 	لجفو0 من غضو0 �صّغرني فيها سنو	، كما كّبرني 
سنو	 في 	لصو#X 	لتي ُ�ضعت من قبل على جلدX 	لعد9 	لر	بع 
	ليو�   bشكر,� تلك  على  يومئذٍ  فعاتبُته  >	لمسلمو0<،  مجلة  من 
على هذ0N� ،b كنت في 	لحقيقة لم ,كبر �لم ,صغر، �ال ,�#9 

لما�	 ,عاتب ,� ,شكر؟

Nلّي لتر	ني شيخًا   Zفتعا m0 لم تصّدN� ،هي صو#تي bهذ
بعيد	ً عن 	ألناقة �عن 	لجماZ. فهل 	لصو#X 	لمنشو#X في 	لعد9 
 	أل#بعين من >	لمسلمو0< ُ�لد -0�N- في خياZ فنا0 �ظهر
على طرU #يشته ما لصاحبها �جو9؟ ال، بل هي صو#X حقيقية 
Nنسا0 ,عرفه كما  	لتصوير،  �لة  ,ما�  بنفسه  إلنسا0 حقيقي �قف 
�ينطق  بعقلي  يفّكر  يفا#قني،  9	ئمًا معي ال  كا0  نفسي،   Uعر,

بلساني �	سمه مثل 	سمي، �لكنه ليس ,نا!
فمن هو 0�N؟ �,ين �هب؟

باألحاجي  �تي  �ال  ,تفلسف  �ال  ,غّر8  ال  ,نا   ،X9سا يا 
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Nلى  	لطريق   Uلذ� ال ,عر	 	لحق  	لحق.   Zقو, �	أللغاr، �لكن 
9N#	كه تمامًا. ففّكر�	 معي، ال في صو#تي ,نا بل في صو#X كل 
�	حد منكم قبل عشرين ,� ثالثين سنة. �0N كا0 ,حدكم شيخًا 
مثلي فليمسك 	لصو#X بيد �	لمر�X بيد: هل 	لذ� في 	لمر�X هو 
	لذ� في 	لصو#X؟ ال. فهل هو غيرb؟ ال. هل ,حدهما خياZ ال 
�جو9 له �	آلخر Nنسا0 موجو9؟ ال. هل هما موجو9	0 معًا؟ ال.

فما 	لقصة 0�N؟ 0N كا0 هذ	 	لشا8 هو علي 	لطنطا�� فأنا 
,نا؟ �,ين �هب؟ �كيف  	لطنطا��. فمن هو؟ �من  لست علي 

ال يعو9؟
عنقه   Zيضعها حو  X9قال له  كانت  هَبّنقة:  مثل   لقد صر
,صبح  فلما  فتقلدها،   bخو, فسرقها  ليلة  فنا�  نفسه،  بها   Uليعر

�#�ها عليه، قاZ له: ,نت ,نا، فمن ,نا؟!
لقد ,ثا# مسألة عجز 	لنا3 عن جو	بها فقالو	: هو ,حمق، 
�حسبو	 ,نهم 	ستر	حو	 أل0 	لحمقى ال يستحقو0 	لجو	8. فهل 
تعرفو0 ,نتم جو	8 سؤ	لي؟ ,� تفّر�0 عاجزين؟ ,� تقر�0 بأ0 في 
�جو9نا �فيما هو حولنا �فيما �قع لنا ما تعجز عن 9N#	كه عقولنا؟ 
,� تقولو0 عني ما قالوb عن هبّنقة 	لمسكين، فتستريحو0 �لكنكم 

ال ُتريحو0؟
*   *   *

	لثانية فليس فيها لطف �ال ظرU، �لكْن فيها  ,ما 	لرسالة 
غلظة �عنف �فيها 	فتر	� �عسف. �كا0 يسعني ,0 ,#مي بها �ال 
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يلومني ,حد، ألنه ال يعلم بها ,حد. �,نا ال ,حفل بالشتم 	لصريح 
ُينَشر في 	لصحف، �لكن 	هتممت بها خشية ,0 يكو0 ما جا� فيها 

هو ظّن جماعة #,ُيهم فّي مثل #,� مرسلها.

	لذ� يمكن   8 	لمهذَّ باللسا0  	لرسالة  ما جا� في  �ترجمة 
,0 تحتمله 	لجريدX �ُقّر	1ها ,ني ُمّدٍ� كا�8، ,نسب لنفسي -�,نا 
في 	لسّن 	لتي يدخل فيها 	لشا8ّ 	لجامعة- من 	لقد#X على 	لكتابة 
�	إلقد	� على 	لتأليف ��يو� 	السم في 	لنا3 �	لتأثير في 	لشبا8 

ما ال يمكن ,0 يكو0.

لكن   ،Xكثير �عيوبي  عيو8،  �فّي  نقائص  له  بشر  �,نا 
مطلع  من  (ُمّتَهم)  �,نا  	لجبا0،  يكذ8  Nنما  منها.  ليس  	لكذ8 
	لَجنا0،  صامد  	للسا0  طويل  �,ني  �	إلقد	�،   X,بالجر 	لشبا8 
�,ني 0N هجمت لم ,باZِ 	لعو	قب. �من كانت له هذb 	لنقائص ال 
يمكن ,0 يجمع معها نقيصة 	لكذ8، ألنها تناقضها �تنافيها �ال 
 تجامعها. �لو ,ني كنت ,حتفظ بالصحف �	لمجّال 	لتي نشر
,خبا# نشاطي قبل نصف قر0 �ما ُكتب فيها عني يومئذ، علّي ,� 
لي، لجا� منها ما يمأل كتابًا يبلغ #بع 	لقامو3 	لمحيط. �هذ	 كال� 
 bفي هذ Zألني ,حا� ،Xجو ,0 تكو0 �خر مر#,� ،Xمر Z�, قوله,
	لذكريا ,0 ,كو0 مؤّ#خًا ال شاعر	ً مفاخر	ً �منافر	ً في عكا� ,� 
في 	لِمربد. �	لذ� ,قوله #طل من قنطا# مّما قيل فّي ,� ُكتب عني، 
�عند� منه 	لكثير في قصاصا، �,نا ,خجل ,0 ,#�� 	لثنا� علّي 
بلساني ,� ,0 ,خّطه بقلمي، �لكني ظُلْمت فحّق لي 	لدفا� عن 
تؤّيد   Xحد	ليو� عن خجلي �,نقل كلمة �	 ,تخّلى  لذلك  نفسي. 
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قولي 	لذ� كّذبني فيه هذ	 >	أل� 	لمهّذ8< مرسل 	لرسالة، كلمة 
 Xمر�� bعمل تأبا 	فنشرُتها ,نا هنا، فهذ Uلم تأتِني مطوّية في ظر
 X#	لصد	في مجلة كانت لها  X#منشو ��� 	لمر��	، بل جا�
 X9لكّتا8، هي شها	بين  X#	لصد	لكاتب كانت له  بين 	لمجّال

من 	لزيا ما حظي بمثلها منه Nّال قليل، #حمه 	هللا.

99 (بال شك) 	ّطالعًا �تمرسًا r	 ليو� �قد	لم ُتكتب عني 
	لعد9  في  ُكتَبت  �لكن  بالمنابر،  �Nلفًا  باأل89  �صلة   Xبالحيا
#بيع  من  	لتاسع  	ليو�  في  	لصا#9  	لرسالة،  مجلة  من   (١٠١)
	أل�Z سنة ١٣٥٤هـ، ,� قبل خمسين سنة، �ثقو	 ,ني ,ستشعر 

.,شد 	لحر| �,نا ,نقل هذ	 	لكال� �لكني 	ضطُر#

قاZ: 	ألستا� علي 	لطنطا�� (,� 	لشيخ علي 	لطنطا�� كما 
	لحديثة،  	لعربية  	لثقافة  ثما#  ُيدعى) ثمرX ناضجة من   0, يحّب 
َثِقَف علو� 	لدين �علو� 	للسا0 ثقافة محيطة، ثم 9#3 	لقانو0 
	لفكرية �	لدينية  	لنهضة  Nيقا�  9#	سة فقهية عميقة، �شا#� في 
	لشبا8   X9قيا في  فله  منتجة،  مشا#كة  سو#يا  في  �	الجتماعية 
محّل، �في توجيه 	آل9	8 طريقة، �في سياسة 	إلصال5 مذهب. 
�هو �نفر من صحابته يمّثلو0 في سو#يا 	لناهضة 	لحلقة 	لو	صلة 
	ألستا�  �ليس  	لتجّد9.  تنكر  �عقلية  	لقديم  تنكر  عقلية  بين 
بعد  	لحين  يطالعهم  	لرسالة، فهو  قّر	�  	لطنطا�� مجهوًال لد� 
ينقلها  �	لتا#يخ �	لقصص،  	لممتعة في 	أل89   Zبالفصو 	لحين 
 ،m9يما0 صاN� ،سع، �منطق سليم	ّطال� �	عن فكر خصب، �

�عاطفة نبيلة.
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�	لكلمة طويلة كتبها بمناسبة صد�# كتابي >,بو بكر 	لصديق< 
سنة ١٣٥٣هـ.

 X9هللا- جا	0 شا� N- فيه ,تنّكب  تا#يخًا ال  ,كتب  �ما 9مت 
	لصدm، فإني ,قو0N Z 	لزيا (#حمه 	هللا) ما كذ8 �ال بالغ لّما 
قاN Zنه كا0 لي في قياX9 	لشبا8 محّل، �كا0 -في 	لحّق- محًال 
9مشق  في  ال  سو#يا  لطال8  	لعليا  	للجنة   #9, فلقد  ظاهر	ً؛ 
	لعاّ� لطال8 سو#يا<) من  >	التحا9  	ليو�  ُيسّمى  ما   �,) �حدها 

سنة ١٩٢٩ Nلى ,�	خر سنة ١٩٣١.
 	لمجالس 	لخاّصة (	لتي ,كو0 rجا� �N ،نا #جل متوحد,�
فيها مع من ال ,حتشم من Nخو	ني �	لتي ,نطلق فيها على سجّيتي) 
لم ,ستطع مخالطة 	لنا3 �ال 	الندما| فيهم Nّال من �#	� صحيفة 
	لمجّلة ,� 	لكتا8، ,� من فوm منبر 	لخطابة، ,� من خلف لوحة 
	لر	ئي ,� َسّماعة 	لر	9ّ. ,نا 	جتماعي في 	لمجلس 	لخاّ�، �لكني 
َشمو3 َنفو# متوّحش 0N ,9خلَتني مجلسًا غيرb، ,� جمعَتني بمن ال 
 ,عرU من 	لنا3 ,� َمن ,عرفه لكني ال �لفه، فكيف -0�N- صر

#ئيس 	للجنة 	لعليا لطال8 سو#يا نحو	ً من سنتين؟
,قص عليكم 	لقصة.

*   *   *
لما خرجت فجأX، بال تمهيد �ال Nعال0، من ظالZ 	لعزلة 
	لكاملة عن #فاقي في >مكتب عنبر< Nلى نو# 	لشمس في شو	#� 
,نا متاجرها �,خطب في ,سو	قها �,قو9 ,هلها في  9مشق، ,غلق 
مظاهرX من 	لمظاهر	 	لضخمة، لما كا0 �لك 	نصّبت 	ألنظا# 
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علّي �تلّفت 	لناN 3لّي، �كانت 9مشق (كما قلت من قريب) بركة 
 Zلسياسة: نضا	لفكر �لكنها بركا0 مضطر� هائج في 	ساكنة في 
لالستقالZ �جها9 لدفع 	الستعما# (�لو سّموb باالنتد	8)، �كا0 
يعرU �لك 	لنا3 جميعًا، �كا0 من ,ناشيدنا ,يا� 	الستقالZ على 
 X#مشهو X9لحسين) ,نشو	لملك فيصل بن 	لشريف فيصل (	عهد 

ما في 9مشق من ال ينشدها �ير99ّها، على ضعف تأليفها:
ال �ال نرضى 	لوصايْةنحُن ال نرضى 	لحمايْة
لـَبـني 	لُعر8ِ 	لكـر	�نحُن َ,�لى بالـّرعـايـْة
�	لوصـايْه ـهـا مـعنى 	ألسـْر	لحـمايـة  كلُّ

 ٍّZبـُذ 	لـعيـِش  َنـْصـطَـبِـْر�على  ال  ,َبـد	ً 
بنا 	إلنكليز 	لذين �عد�	  �كا0 �لك سنة ١٩١٨. ثم غد# 
	لحسين فاغتّر �صّدm، �حمله على �لك ُخبث طو	يا 	التحا9يين 
�سو� فعالهم �محا#بتهم 	لعربية كيد	ً لإلسال�. ,عطاb مكماهو0 -

باسم قومه- 	لمو	ثيق، ثم عقد�	 من �#	� ظهرb معاهدX >سايكس 
بيكو< 	لتي تقاسمو	 فيها بال9نا كما يتقاسم 	للصو� 	لغنيمة 	لتي 
	لتا#يخ، �هي  ,نقل صفحا معر�فة من  نالوها حر	مًا. �,نا ال 
تحت يد� لو ,9# 	لنقل عنها، �لكني ,9# ,0 يؤمن 	لشبا8 
بأ0 >	لجميع< علينا، تد	عو	 لحربنا: حر8 9يننا �عقيدتنا، أل0 

�لك ,سا3 قّوتنا، فإ0ْ ُنسف 	ألسا3 هو� 	لبنا�.
Nلى  فيسّلمه  منهم  منه �	حد  يتعب  	لمدفع،  توجيه  تنا�بو	 
Nلينا �قنابله ,بد	ً ساقطة علينا. فِمن بلفو#  �خر، �هو ,بد	ً موّجه 
	لذ� �عد، Nلى غو#� 	لذ� ,غا#، Nلى سا#	� 	لذ� هد� ثلث 



٢٣

9مشق على من كا0 فيها فما لم يصل Nليه 	لدما# ,شعل فيه 	لنا#، 
Nلى 	لذين تعّهد�	 إلبليس بأ0 يحمو	 ,من Nسر	ئيل، �لو كا0 ,منها 
ال يقو� Nّال على خر	8 صيد	 �صو# �تحويل 	لد�# �	لقصو# Nلى 
,طالZ �قبو#، �تجِربة 	لسال5 	ألميركي 	لجديد بقنابله 	لعنقو9ية 
�	لفسفو#ية �	لتفريغية على 	ألطفاZ �	لنسا� �	لشيو� كما ُتجّر8 
بأ0  لقد سمعنا   ...	لمختَبر	 	لفئر	0 في  	لجديدX على  	أل�9ية 
فيحا�لو0   	لمختبر	  حيو	نا على  	لشفقة   bتأخذ من  منهم 
Nنقا�ها، �لكن ما سمعنا فيمن #,�	 ما يقع في بير� بمن ,شفق 
فيهم  	لعطر �شيو� تجسم  	لزهر �صبايا كرّيا  ,طفاZٍ كنو#  على 

	لعجز �	لطهر. 

لقد ُقتل نفر من 	ليهو9، ,ْ� من خناrير 	لبشر، في كنيس 
ليّتخذ�	  قتلهم  9ّبر�	  	لذين  هم  Nسر	ئيل  بني  (�لعّل  با#يس  في 
منه حّجة لهم)، ُقتل نفر بفعل مجهوZ فقامت قيامة 	ليهو9 �كثير 
بفعل   بير� في  هو0  �ُيشوَّ  Uال�� Uُيقتل �ال� 	لنصا#�،  من 
مجرمين معر�فين، ُيقتلو0 عمد	ً حيث ال َيملكو0 9فعًا �ال منعًا، 
فال  �ير�  يسمع  	إلنسا0<،   mحقو< عالَم  	لمتحّضر،  �	لعالَم 
 Xحد	ّال عن كلمة �N 0للسا	للسا0، �#بما خر3 	ّال N ساكنًا �يحّر

هي >	لفيتو< يحمو0 بها ظهو# 	لمجرمين.

*   *   *
0ّN هتلر 0ْN ِقيَس به هذ	 	لنجس بيغن ُعّد من 	ألطها#. على 
,ني ,لعن هتلر في قبرb (0N كا0 له قبر)، ال لما rعمو	 كذبًا ,نه 
فعله باليهو9 بل ألنه لم يخلص 	لبشرية نهائيًا من #جس 	ليهو9. 
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0N 	لذ� فعلوb في لبنا0 سيعجز ,بلغ 	لمؤّ#خين لسانًا �,فصحهم 
بيانًا عن نقله كما �قع Nلى 	ألجياZ 	لقا9مة من 	لبشر.

ما نير�0؟ ما جنكيز؟ ما هوالكو؟ ما يأجو| �مأجو|؟ ما 
�حو£ 	لغا8 �عقا#به �حّياته �حشر	ته؟ ما 	لخناrير 	لبّرية؟ كل 
,�لئك 0N قيسو	 بهذين 	لقذ#ين، بيغن �شا#�0، صا#�	 من ,هل 
	لطها#X �	لخير، صا#�	 ,طها#	ً ,خيا#	ً ألنك �ضعتهم مع من هو 

,نجس �,لعن.
	لكلَبين  قاتلين مجرمين كهذين  	لبشر  تا#يُخ  ما #,�  كّال؛ 
فإلى  بد,ته  	لذ�  	لكال�  Nتما�  عن  قطعاني  لقد  	لمسعوَ#ين. 
	لحلقة 	آلتية 0N شا� 	هللا، �قطع 	هللا عليهما 	لطريق Nلى كل خير 
لبنا0  في   bفعال ما  �جعل   ،X9سعا كّل  Nلى  	لبا8  �9نهما  �سّد 
هًا في جسَديهما، �قلقًا قاتًال �#عبًا 9	ئمًا في  مرضًا موجعًا مشوِّ
 Uً(١)، ال ُيعَر	#	ستقر	ً ال يذ�قا0 معه 	نزعاجًا مستمر	نفسيهما، �
له سبب ظاهر �ال ُيلفى له �9	� شاUٍ، ينّغص عليهما 	لعيش حتى 
 bنه، �يجعل ما ,جرما	فال يجد ال ُيطيقانه، �يحّبب Nليهما 	لمو
لعنة عليهما باقية فيهما متسلسلة في ,عقابهما، ممتدX في �#	#يهما 
شاملة ,هلهما �,حبا�هما، حتى ير�� 	لتا#يخ ما حّل بهما، فيجز� 
كل با¤ ظالم �كل جّبا# مغر�# ,0 يحّل به ما حّل بهما، �لَعذ	8 

	آلخرX ,شد �,بقى.
______________________

(١) 	ستجا8 	هللا 9عائي على بيغن بين نشر هذ	 	لكال� في 	لجريدX �طبعه 
في 	لكتا8، فغد	 كالسامر� معتزًال في 9	b# نافر	ً من 	لبشر ينفر منه 

خيا# 	لبشر، �سيأتي �9# شا#�0 بإ�0 	هللا.
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{َ�ال َتْحَسبنَّ 	َهللا غافًال عّما َيعَمُل 	لظالموN ،0َّنما يؤّخُرهم 
ليوٍ� تشَخُص فيِه 	ألبصاُ#}.

�لك  في  لها  تكفلونه  هل  Nسر	ئيل<،  >,من  كفلتم  من  فيا 
	ليو�؟ ,� هل تضمنونه ألنفسكم؟ ,� تحسبو0 ,نكم تفّر�0 من لقا� 
	هللا؟ �Nلى ,ين؟ هل من Nله غير 	هللا تلجؤ�N 0ليه كما يلجأ 	لسياسي 
Nلى �9لة غير �9لته فتحميه؟ من يحميكم -�ْيَحكم- من 	هللا؟ يا 

سكا#� بخمرX 	لقوX 	صحو	، فإ0 	هللا ,قو� �	هللا ,كبر.

*   *   *
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-٤١-
في 	لمقا�مة 	لوطنية

	أل�سط<،   mلشر	<  Xلجريد ,كتبها  حلقة   Z�,  bهذ
�	لحلقا 	لثال§ 	لتي ُنشر فيها قبلها ما ُكتبت لها بل لمجلة 

>	لمسلمو0<. 
ُنُزZ صغير في ضاحية  كنت كالذ� يسكن غرفة ها9ئة في 
	لبلد، فأغلقو	 	لنُزZ �حملوb �هو نائم Nلى 	لفندm 	لكبير 	لذ� 
 :mلسو	سط � mلفند	حمو0 عليه. �لكن 	ليه �يتزN 3لنا	يتسابق 
ضّجة 9	ئمة �حركة 9	ئبة، �لم يجد�	 فيه غرفة خالية فنصبو	 له 
	لنا3 من حوله، ال يستطيع ,0  فإ�	  	لر9هة، فصحا  في  سرير	ً 
فغد	  	آل�	0،  يد	#� صوته عن  	لعيو0 �ال  يو	#� شخصه عن 

يحّس ,نه كالعريا0 قد فقد 	لثيا8.
 mلشر	<  Xجريد �في  >	لمسلمو0<  مجلة  في  مثالي  هذ	 

	أل�سط<.
�,نا من جمعية >	لمحا#بين 	لقدما�<. هل سمعتم بها؟ كا0 لي 
سال5 ,خوw به 	لمعامع �,طاعن به 	لفرسا0، �سالحي قلمي، 
 Xفأعو9 مر ،Zألبطا	قاتل ,� Zلرجا	 به  ,قابل  حملته سنين طو	ًال 
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�معي غا# 	لنصر، �,#جع مرX ,مسح عن �جهي غبا# 	لفشل(١). 
	لحرير، �0N شئت  معه  ليخشن  يد� حتى  في  0N شئت ال0َ  قلٌم 
شّقه  من  َنَبَت  هدّية  ,#9ُته   0N 	لحديد.  Nلى جنبه  يلين  صلب حتى 
	لزهُر �َقطََر منه 	لعطُر، �0N ,#9ُته َ#rّية حّطمُت به 	لصخر �,حرقُت 

	لجمر؛ قلم كا0 عذبًا عند قو� �عذ	بًا لقو� �خرين.
يو�9ّ  	لتقاعد، فو9ّعت قلمي كما  	لحياX على  ثم ,حالتني 
	لمحتَضر �غسلته من �ثا# 	لمد	9 كما ُيغّسل من ما، ثم لففته 
بمثل 	لكفن �جعلت له من ,عماm 	لخز	نة قبر	ً كالذ� ُيدَفن فيه 
	لسن  في  ,� عزيز، هو   Xحد	حتى جا�ني من سنة � .	ألمو	
صغير مثل �لد� �لكنه في 	لفضل كبير، فما r	Z بي يفتلني في 
باللفظ  يحاصرني  	أل�لو0)،   Zيقو كا0  (كما  �	لغا8#   X�#لّذ	
	لحلو �	لُحّجة 	لمقنعة �	إللحا5 	لمقبوZ، يريدني على ,0 ,عو9 
Nلى 	لميت فأنفض عنه تر	8 	لمو �,مّزm من حوله 	لكفن، �,نا 
,حا�Z ,0 ,تخلص �,0 ,تملص، حتى عجز فو	فقت على ,0 

,كتب عندb �كرياتي.
بد,تها �,نا ال �مل ,0 ,تّم عشر حلقا �ال ,تصو# 	ألسلو8 
	لذ� ,تبعه في كتابتها، فاعتمد على 	هللا، �,#خيت rما� 	لقلم 
ليمشي �حدb، فوّفق 	هللا، �تّمت ,#بعو0 حلقة �,نا ال ,r	Z في 

سنة ١٩٣١.
فيا rهير(٢) ,شكر�؛ فلوال� ما كتبت، �,شكر >	لمسلمو0<، 

______________________
(١) 	لفشل في 	للغة 	لضعف �	لكسل.

	لكبير في تد�ين  	لفضل  له  	لذ� كا0  	أليوبي  ,عني 	ألستا� rهير   (٢)
.هذb 	لذكريا
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�,#جو ,0 يرجع �Z حافظ 	لبصر، فلعل 	هللا يعيد >	لمسلمو0<. فما 
 0N .bلربح �حد	ألغنيا� همهم 	لخير في ,مة محمد، �ما كل 	ُفقد 
فيهم من يرجو ثو	8 	آلخر0N� ،X 	لحكومة 	لمسلمة ال تبخل على 
>	لمسلمو0< بمد يد 	لعوN 0ليها، �يدها طويلة بالخير �	إلحسا0 

تصل Nلى ,#جا� 	أل#w كلها. فهل بقي من ,مل؟
*   *   *

0N لدّ� من 	لذكريا 	لكثير، ما بقي منها #بما مأل كتبًا، 
	لقر0 كما تشهد تذكرX ميال�9، بل  ,#با�  ألني ما عشت ثالثة 
 Xلحيا	تطو# � Zلد�	 Zلذ� #,يته من تبد	0 N عشت ,#بعة قر�0. بل
,#بعة قر�0؛ فلقد عشت حينًا من عمر� في  ال يكو0 مثله في 
ظالZ #	ية 	لعثمانيين، ثم عشت تحت علم 	لد�لة 	لعربية، ثم في 
 في rَجا� ،Z	كانت ,هو� Z	لفرنسيين، ثم تحّولَت ,حو	حكم 

.Zلخيا	بتها 	غر

�,نا فوm �لك قد ما#ست 	لصحافة كتابة فيها �	حتر	فًا لها، 
�	لتعليم في جميع مر	حله، من 	لمد	#3 	أل�لية في 	لقر� Nلى 
	لعليا في 	لجامعا، �عّلمت شبابًا �مشايخ،   ,قسا� 	لد#	سا
�عّلمت بنا. في 9مشق �قر	ها، �في 	لعر	m ,9ناb �,قصاb، �في 
لبنا0، �في هذb 	لمملكة، حجاrها �نجدها. �	شتغلت بالقضا� 
في محكمة  ,0 غد� مستشا#	ً  Nلى  في ,صغر محكمة،  قاضيًا 
	لقصة  �كتبت   .Xلقاهر	 في  	لنقض  �محكمة  9مشق  في  	لنقض 
 Nخر	جها، �سر �,ّلفت مسرحيا �ساعد على  �	لمقالة، 
بالد#	سة  لذلك  نفسي   �,عد9 �غربها.  شرقها  	هللا   w#, في 
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	لقر	�X على  �في  بلد�،  في  	لد#	سة  مر	حل  �خر  Nلى  	لنظامية 
	لمشايخ كما يقر, طّال8 	ألrهر، �بالمطالعة 	لد	ئبة 	لمستمرX في 

كل علم �كل فن.
�كانت هذb 	لذكريا كقطع من 	لذهب 	لثقيل �ضعتها في 
كيس من قما£ ضعيف �مشيت بها، فكلما خطو في طريق 
	لحياX خطوX سقطَت من 	لذهب قطعة، حتى فقد ,كثرها. ما 
9ّ�نُت شيئًا �كا0 	عتما�9 كله على 	لذ	كرX، �قد خّبرتكم من قبل 

ما�	 صنعت بهذb 	لذ	كرX 	أليا�.
,كتبه  	لذ�  ما  �	هللا   �#9, �ال   X#لمنشو	 	لحلقة  ,قر,  فأنا 
بضائعه  �لكن  بضاعة،  كل  من  فيه  كالمستو�9َ  فذهني  بعدها، 
 0,  9#, فإ�	  �	ختلطت،  ,نو	عها  تد	خلت  َ#كمًا  مركومة 
,ستخلص نوعًا منها جر9تها كلها، ,� عجز عن جر9ها فنمت 

Nلى جنبها ثم نسيتها.
�طالما فكر في 	لهر8، �لكن 	لحا#3 يقظ يسّد علّي 
	لطريق، فلما نقلت Nلى 	لجريدX #,يت ,0 قد �جب 	لهر8؛ فما 
ُينَشر في 	لجريدX هو صد� لما يقوله 	لنا3 �صو#X لما يشغلهم 
�,نا ,جي� ألحدثهم عن  يهّم جمعهم،  مّما  يومهم  من ,حد	§ 
,حد	§ مضت، لم تكن تا#يخهم كلهم بل تا#يخي ,نا من �9نهم، 
فيكو0 حديثي ,بر9 	ألحا9يث �,ثقلها. هم يقّدمو0 للقّر	� طعامهم 
	لمفّضل لديهم حا#	ً في طبق ُصّب لهم، �,نا ,قّد� لهم في طبقي 
>	لبائَت< من طعامي، فاسألو	 	لقّر	�: هل يهّمهم ,0 يعرفو	 ما�	 
فعلت ,� ما قلت ,� ما�	 #,يت �ما سمعت من خمسين سنة، �هم 
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مهتّمو0 بالذ� ير�نه �يسمعونه في يومهم 	لذ� يعيشونه؟ ما لهم 
�لما �قع لي، �ما هم فيه يزيد عن طاقة 	حتمالهم؟

,نا ,ضع 	ستقالتي تحت يد  لذلك ,ظن ,ني سأستقيل، بل 
	ألعماZ حتى   Uتصر تستقيل  	لتي   X#	rلو	�  .Xلجريد	 ,صحا8 
 Z# قبو	لكتابة حتى يصد# قر	تخلفها، فأنا ,ستمر في  X#	r� تأتي
 	ستقالتي... ,فعل 	ليو� فعل 	لوr#	� �ما فّي Nّال تلك من صفا

.�	#rلو	
*   *   *

,عوN 9لى ما كنت فيه، Nلى ما قطعني عن �كرb بيغن �شا0�# 
مجرما 	لعصر، �لكل عصر مجرموb كما ,0 لكل بلدX َمجا#يها، 

فالمجا#� فيها ,قذ	# 	لنا3 �	لمجرمو0 هم ,قذ# 	لنا3.

�تلك   ١٩٢٩ سنة  ,لقيتها  	لتي  	لخطبة  تلك   0N قلت 
	لمظاهرX 	لتي قّدمُتها نّبَهتا 	لناN 3لّي �9ّلتا قياX9 	لنضاZ 	لوطني 
علّي. �كانت 	لقياX9 للكتلة 	لوطنية، �لم تُكن -فيما ,علم- حزبًا 
بل كانت مجموعة  قبلها �بعدها،  	لتي كانت  منظمًا كاألحز	8 
من 	لزعما� 	لوطنيين #ئيسهم 	لشيخ 	لجليل هاشم 	ألتاسي، �من 
َمْرr� �9َكي  	لقّوْتلي �جميل  	لخو#� �شكر�  ,عضائها: فا3# 
,�كر  لست  �َمن  	لبا�9�#،  �فخر�  	لحّفا#  �لطفي  	لخطيب 

	آل0.
�ما 	لكتلة 	لوطنية؟

حزبا0:  	لبلد  في  كا0  	لثانوية  	لد#	سة  ,�	ئل  في  كنا  لما 
	لخطيب  	لكاتب  	لطبيب  #جاله   rبر, كا0  	لذ�  	لشعب  حز8 
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 X#لثو	 قامت  فلما   .Zالستقال	 �حز8  شهبند#،  	لرحمن  عبد 
	لفرنسيو0  عنها) �حكم  	لكال�  (�قد سبق  	لكبر� سنة ١٩٢٥ 
بالعقا8 ظلمًا على ,كثر 	لزعما� بالقتل ,� بالسجن فّر منهم من 
	ستطا� 	لفر	# �تو	#� ,كثرهم عن 	ألنظا#، حتى �N	 ,منو	 تجمعو	 

�تعا�نو	، فكا0 من �لك >	لكتلة 	لوطنية<.

يد	0  لها  �كانت  	لمفّكر  	لر,3  هي  	لوطنية  	لكتلة  كانت 
تبطش بهما؛ 	ليمنى منهما 	لطّال8 �	لشبا8، �	ليسر� 	ألقويا� 
�	لصالحّية  �	لّشاغو#  (	لَميد	0  	ألحيا�  ,ّما  	ألحيا�.   Zجا# من 
�	ألكر	9 �	لِعما#X �	لُعَقْيبة �	لَقَنو	 �مسجد 	لَقَصب �	لَقْيَمرّية) 
فكا0 يتوّلى ,مَرها rعما1ها، �,ّما 	لشبا8 من غير 	لطّال8 فكا0 
يتوّلى جمعهم شفيق سليما0 �محمو9 	لبير�تي، �,ما 	لطّال8 فقد 

كا0 ,مرهم سنة ١٩٣٠ Nلى 	للجنة 	لعليا لطال8 سو#يا.
 b9عا 	لذ�  	لبا8  من  Nنها  	لعليا؟  	للجنة   bهذ ما  ,تد0�# 
	لمنفلوطي >خد	� 	لعنا�ين<، ,قوZ هذ	 بعد خمسين سنة أل0 ,يا� 

	لدعاية �ّلت، �هذ	 يو� ,كتب فيه للتا#يخ.
 X#ثاN على X#فّي طاقة خطابية �قد 	لّي �#,�N 3لنا	لّما تنبه 
	لجماهير، 	9rحمو	 علّي يريد كلٌّ ,0 ,عمل له �,0 يسّخرني َمطّية 
 ،U#لمعا	ير r� على X#لجامعة في ثو	لى غايته. �كانت N تحمله
,ستا�نا محمد كر9 علي، ألنه ,#	9 ,0 يأخذ من مو	rنتها خمسة 
�عشرين ,لف ليرX(١) يفتح بها مد	#3 ,�لية في 	لقر� 	لتي تغلب 
على ,هلها 	ألمية، ُحّجته ,0 قرشًا تشتر� به خبز	ً يدفع عنك لذ� 

______________________
(١) كانت مو	rنة 	لد�لة كلها سبعة ماليين.
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	ألrّقة  #صف   0ّ,� 	لحلو�،  به  تشتر�  قر£  من  َ,�لى  	لجو� 
�تمهيدها ,جد� من Nقامة ُنُصب 	لزينة لتجميلها، �	لذ� ما معه 
Nّال خمسو0 #ياًال ال يبتا� بها عقدX (كر	فا) تزين صد#b بل ثوبًا 

يستر عريه.
�لكن 	لقائمين على 	لجامعة ,بو	 Nّال ,0 يبقى ما كا0 على 
ما كا0. �كانت 	لجامعة تشمل كلية 	لطب، �هي ,كبر مني سنًا، 
 ،mلحقو	 �كلية  �	لتمريض،  	ألسنا0  �طب  	لصيدلة  �بناتها: 
 �هي ,حد§ مولد	ً �لكنها ,9نى Nلى 	لتأثر بأحد	§ 	لبلد �هّز	

	لمجتَمع.
	لطبي< �>معهد  فنقوZ >	لمعهد  	لمعهد  	لكلية  �كنا نسمي 
لم  كثير	ً  	لعربية خير	ً  Nلى  	لطبي  	لمعهد  	لحقوm<. �لقد ,سد� 
 0, -يستطع ,حد Nلى 	آل0 -على كثرX 	لمؤسسا �عظم 	لنفقا
�	لطبية  	لعلمية   	لمصطلحا �ضعو	  ,نهم  �لك  بنصفه؛  يقو� 
حتى صا# كليتنا هي 	لكلية 	لوحيدX 	لتي لم تدّ#3 	لطب بغير 
	لعربية، �قد تحّمل ثقل هذ	 	لعمل 	لضخم جماعة من جا� على 
�هني 	آل0 منهم �كرته �من نسيته فإ0 	هللا ال ينساb، �	لمؤّ#خو0 
	لخاني،  	لخّيا}، �جميل  	لمنصفو0 سيذكر�نه: ,حمد حمد� 
َسَبح (#ئيس مجمع  	لشطي، �مرشد خاطر، �حسني  �شوكت 
 bلعربية، ,نشأ	لمجامع 	آل0 في 9مشق، �هو ,قد� 	لعربية 	للغة 	
كر9 علي سنة ١٩٢٠) �محمد محّر�، �صال5 	لدين 	لكو	كبي.

	لسنة  في  9خلتها  لّما  ,ساتذتها   �جد فقد   mلحقو	 ,ّما 
	لتي ,تكلم 	آل0 عنها صنفين: صنف من 	لعلما� حقًا منهم فا3# 
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	ألمن �ُعرضت قضية مصر  #ئيس مجلس  كا0  �لما  	لخو#�، 
�يلز)   �, شو  ببالغة  	إلنكليزية  يتكلم  (�كا0  ,لقى   ١٩٤٧ سنة 
خطبة #,يت 	لنا3 في 	لقاهرX (�كنت يومئذٍ ,قيم فيها) يز9حمو0 
,بلغ في �	تها  	لّرَ�	9ّ(١) في 	لشو	#� لسماعها، ألنها كانت  على 
منها في  	لمجلس �,قو�  	لنقر	شي مند�8 مصر في  من خطبة 
	لدفا� عن حّق مصر. �كتبت في 	لرسالة مقالة عنو	نها >ما ,عرفه 
 ،عن فا#3 	لخو#�< تناقَلتها �عّلَقت عليها 	لصحف �	لمجّال
	لكال� عن  Nلى  	لكّتا8. �سأعو9  	لعقا9 شيخ  �مّمن عّلق عليها 

.mلحقو	كلية 

	لدكتو# #ضا سعيد، �هو عدّ� لد�9  	لجامعة  �كا0 مدير 
لألستا� كر9 علي. �هو طبيب عيو0 عظيم، ,صا8 عيني 	ليسر� 
	لبصرية  	لساحة  من  r	�ية   �#, ال  جعلني  9	خلها  في  شي� 
شي�  هذ	  لي:   Zقا� ففحصها   ،١٩٢٤ سنة  ��لك  فر	جعته، 
ال يز�Z �ال يزيد. �عرضتها من تلك 	أليا� Nلى 	آل0 على ,طبا� ال 
,حصيهم عد	ً في 	لشا� �مصر �بير� �,لمانيا �بلجيكا �كر	تشي 

�بومبا� فكلهم قاZ مثلما قاZ، �هي Nلى 	آل0 لم َتُزZ �لم َتِز9.

	لقا#9  عبد  	لكلية)  عميد   �,)  mلحقو	 معهد  مدير  �كا0 
	لطّال8  تحريض  Nلى  	لجامعة،  �مدير  هو  فعمد	،  	لعظم، 
 U#لمعا	 �rير  	قتر	5  لرفض  	لحكومة  	ضطّر�	  حتى  �Nثا#تهم 

�هو حّق، �كم ضا� صو حّق في صخب 	لعاّمة.
______________________

	لذ�   	لصو ير9ّ علينا  ألنه   ً	9ّ	# 	لر	9يو. سّميته  #	9ّ، �هو  (١) جمع 
يخر| من 	إل�	عة.
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�لقد ,#	�9ني على ,0 ,نضم Nليهم فلم ,ُِ#9 �لك، �لو ,#9ته 
لما قد# عليه؛ أل0 	هللا خلقني كالخّط 	لمستقيم: 0N قلت لم 
 bلم ,خلف. فمن كذ8 علّي ,� ,خلف �عد ,كذ0N� ،8 �عد
لي جاهرته باللو�، ,� عاقبته 0N كّر# �لك بالهجر	0. ثم Nني صعُب 
	لِقيا9 ال يستطيع ,حد ,0 يسّيرني في طريق ال ,#يد 	لسير فيه ,� 
ُينِطقني بقوZ ال ,عتقد صحته. �لطالما لقيت في سبيل 	متناعي هذ	 
	لظُّال�،  	لُحّكا� �من غيرهم من  	لشد	ئد �,صابني 	أل��، من 
فكنت �N	 	نهزمت كسر سيفي لكْن ال ,سلمه Nلى عدّ�� �ال 
,#فع له -ألنجو منه- 	لر	ية 	لبيضا�. لذلك 	بتعد عن كل حز8 
,نهم  قو�  �لطالما ظن  فيها.  ,صير عضو	ً   0, ,� جماعة  هيئة   �,
	ستغّلوني حين جا�1	 بي ,خطب في نا9يهم �,نهم سّخر�ني فيما 
 يريد�0، ما 9#�	 ,ني ,نا ,سّخرهم فيما ,#يد، �لك ,0 لي غايا
 �ما حد بها،  	ستبدلت  �ال  منها   Xحد	� عن  عدلت  ما  ثالثًا 
هي  �ينافيها؛  يعا#ضها  بما  	لحمد-  -�هللا  يومًا  �ال جئت  عنها 
	لدعوN Xلى 	إلسال� �Nلى 	لعربية �	لدفا� عنهما �بيا0 محاسنهما، 
�	لدعوN Xلى 	لقوN� Xلى مكا#� 	ألخالm، �	لذ� ُنشر مّما كتبت 
,كثر من عشرX �الU صفحة، ففّتشو	: هل تر�0 فيها ما يكّذ8 

هذ	 	ال9عا�؟

*   *   *
 Uَلجها9 ,شر	لشعبي �مصدُ# #�5 	 Zلنضا	 X9كا0 مقّر قيا�
ُتلقى  �فيه  	للقا�  يكو0  فيه  	ألمو�؛  	لجامع  9مشق:  في  مكا0 
 	�N 	لمناضلو0  يأ��  �Nليه   ،	لمظاهر	 تخر|  �منه  	لُخطَب 
,�نابهم،  مّنا في  (	لمنتدبو0) �من يمشي  	لمستعمر�0  طا#9هم 
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يومًا جند�  	لحجا#X عليهم. �ما جاr عتبَته  ُيلقو0  �من سطحه 
(�ما  منا  ُيَعّد  مّمن  #,ينا   Zالستقال	 جا�  فلما  فرنسا،  جنو9  من 
هم في 	لحقيقة منا، بل هم شّر علينا من عدّ�نا) #,ينا مّمن ينطق 
بلساننا �ُ�لد في ,#ضنا َمن يكسر با8 	لمسجد �يدخله بسالحه 
 bلمجاهدين على ,#ضه، �يفعل فيه كل ما ينكر	ته، �يذبح 	سيا#�
 	لدين �تأباb 	لمر��X �تستكبرN bنسانية 	إلنسا0، حتى لقد مّر
سنو	 طو	Z �ال تز	Z على سّجاb9 �ثا# 	لدما� 	لطاهرX 	لزكية 	لتي 

,#	قها من ليس طاهر	ً �ال rكيًا، �لكْن جبا#	ً عتيًا �كفا#	ً غويًا.

لنا  ,بنائنا من هو ,قسى علينا �,عد�  فيا عجبًا! ,يكو0 من 
�,شد حربًا لديننا من مستعمر� بال9نا؟

	ألمو�،  في  	لجمعة   Xلى صالN تد	عينا  ,مر	ً  ,#9نا   0N كنا 
فإ�	 	نقضت 	لصالX خطب 	لخطبا� ثم خرجت 	لمظاهرX. �تو	لت 
	لسطو#، �صّدقو	   bلخطبا� هو كاتب هذ	 سنو	 �,برr هؤال� 
نفسي،  ,قوZ هذ	 عن  	لحر| حين  Nني ,جد ,شد  لكم  0N قلت 
فسلو	 من شئتم مّمن ,#9� تلك 	أليا� يخبركم بأكثر مّما يسمح 
لي 	لخجل ,0 ,قوله، أل0 	ألمر كا0 ,ظهر �,شهر من ,0 ,قيم عليه 

	لبر	هين.
�كانت بد	ية �لك ,0 كنت يومًا ,قيم في شا#� بغد	9 (�هو 
ثاني شا#� ُفتح في 9مشق بعد شا#� 	لنصر، �قد كا0 فتحه ,يا� 
	لثو#X سنة ١٩٢٥)، �كنت على موعد لصالX 	لجمعة في مسجد 
	لقصب في حّينا، فجا�ني جماعة من طّال8 	لطّب (�كنت ,نا في 
	لحقوm) فقالو	: Nّنا نفّتش عنك فهيا معنا. قلت: Nلى ,ين؟ قالو	: 
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(�كا0  	لوطنيين  غير  من  فيه جمهو#  	حتشد  فقد  	ألمو�،  Nلى 
	سم 	لوطنيين عَلمًا على معا#ضي 	النتد	8) �	ستعد�	 له من ,يا� 

.��,عد�	 خطبا�هم، فر,ينا ,نهم ال يقو� لهم غير

فحا�لت 	العتذ	# فقطعو	 علّي طريقه حين قالو	: هذ	 قر	# 
	لكتلة، فذهبُت. �كا0 لي -بحمد 	هللا- صو جهير، فقمت على 
	لسّدX مّما يلي با8 	لعما#X �نا9يت: >Nلّي Nلّي عبا9 	هللا<، �كا0 
ند	� غير مألوU ثم صا# �لك شعا#	ً لي كلما خطبت. فلما 	لتفتو	 

Nلّي بد, بيت شوقي:
Xًكثير Uَِتونا بالصفو, 	�N�	حدٍ لن ُيكَسر	جئنا بصفٍّ �

�Nلى  	لمسجد  �سط  	لمرصوصة  صفوفهم  Nلى   �,شر
صّفنا، �,فضت في 	لكال� ,ضر8 على �تَرين لهما في نفس كل 
سامع صد�: 	لدين �هو ,�Z محر� للنا0N 3 كانو	 مؤمنين �كا0 
	لقائل صا9قًا فيما يقوZ، �	الستقالZ �هو مطمح كل سو#� Nّال 
من مالت به 	لدنيا �منافعها Nلى تأييد 	لغاصبين فآثرها على �خرته 

�على مرضاX #به.

ما قلت  ,نا  ,ثرها، �نسيت  Nّال  	لنا3  نسيها  �كانت خطبة 
,مرهم  	آلخرين  على   ,فسد ,نها  ,نَسه  لم  	لذ�  �لكن  فيها، 
�#	ئي،  	لجمهو#  خر|  خرجت  فلما  عنهم،  	لنا3  �صرفت 

�كانت مظاهرX للكتلة ال لهم، ,� للوطن ال عليه.

�قد كا0 يختلف 	لشيو� �	لشبا8 في ,سلو8 	لعمل: ,ما 
عند   �مشتر فقدٌ#   Zلنضا	 في  �	لرغبة   Zالستقال	 على  	لحر� 
	لشبا8 �	لكهوZ. �لقد قلت في محاضرX لي عن 	لشبا8 قديمًا 
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�� �لغاية �حد�، كلهم يريد �لثو�� �� كا� مؤمنًا �لمجد �� كا� 
تختلف،  �لتي  �لسرعة هي  لكن  �لغايا(  �ختلفت  ما  طموحًا، 

فالشا� يريدها عاجلة جاهز� �لشيخ يصبر يتأنى.
كا� عند@ موهبة �لخطابة على :كمل صو;ها، يكفي :� 

.Aحتى يتدّفق علّي سيل �لكال Fجه �لنا�::صعد �لمنبر 
 Iفالخطيب يفّكر فيما يقو ،Lمن :صعب �ألشيا Iال;تجا�
ِّر� عنه، يعرضها ليختا; :حسنها، يفّكر  في �نتقاL �أللفاR �لمعب
فيما قاI قبُل ليصله به ال يقطعه عنه، فيما سيقوله بعُد ليسّو@ 
له �لمعنى يتخير له �للفظ. عمليا( صعبة متعاقبة ال بد فيها من 
�لسامعو�، تجر@   Vعر: Aلكال� �نقطع  �ّال  �لبالغة،  �لسرعة 
كلها معًا، لكن �لمَلكة �لمكتَسبة تسّهلها �لمر�نة تهّونها، حتى 
ال يشعر �لخطيب بها ال يحّس ثقلها �نما يستمتع بها. على :ني 
ال :كتمكم، بل :عتر[ لكم، بأنها تمّر بي �لدقائق �ألخير� قبل 
:� :شر` بالخطبة ثقيلة، :ني ;بما �ستشعر( �لهيبة :حيانًا، فإ^� 

بد:( �لكالA ^هب هذ� كله.
 I:قوI هذ� :نا :علو هذc �لمنابر :عتاbها من يوA خطبت :
�البتد�ئية في bمشق   bياd بن   e;مد;سة طا f;َb خطبة لي على
 �: cلَِفتني. لذلك :كر: b�ألعو� cقد :لِفت هذسنة ١٩٢١. :قوله 
 ،lيقّدمني :حد حين :ُحاضر؛ �نه يحمل علّي ثقلين: ثقل �لمد
مدl �لمرL في جهه �حر�f له، :نا :جيب من يسألني :سب من 
يسبني، لكن ما^� :قوI لمن يمدحني، ال سيما �^� كنت :علم :نه 
يمدحني بلسانه يشتمني بقلبه؟! �لثقل �لثاني: :ني :حب :� تقصر 
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9قائق 	النتظا# �,شر� في 	لكال�، �هذ	 يطيل 	نتظا#�.
*   *   *

قلت لكم 0N >	للجنة 	لعليا لطال8 سو#يا< كانت من با8 
خد	� 	لعنا�ين، �قد �0 	أل�	0 لبيا0 حقيقتها.

من  	لخطبة  يسبق  لما  ,صلح  ال  �لكن  ,خطب،  ,نا  كنت 
,صلح  هو  #فيق  لي  �كا0   ،�محا9ثا  مفا�ضا �من  Nعد	9 
هو  للخطابة.  يصلح  ال  �لكن   �	لمفا�ضا  للمحا9ثا 	لنا3 
منفر9،  متوّحد  #جل  �,نا  يقولو0،  كما  مئة  على  مئة  	جتماعي 
ال ,ستطيع ,0 ,�غل في مخالطة 	لنا3 ألني ال ,كذ8 �ال ,حتمل 
كذبًا من ,حد �ال ,خلف 	لوعد �ال ,صبر على NخالU 	لمو	عيد، 
�من قاZ لي شيئًا �لم يحّققه غضبت منه، �من شعر ,نه مخا�9 
سقط من عيني... فكّمل ,حُدنا نقَص 	آلخر. كا0 #فيقي في مكتب 
 ،>mلحقو	نا طالبًا في >, عنبر، ثم صا# طالبًا في >	لطب< �صر
فكنا نتلّقى 	ألمر من 	لكتلة، ثم نقعد معًا في مكا0 ,� نتحد§ في 
طريق، فنرسم 	لخّطة �يقو� كلٌّ مّنا بحمل قسطه منها، �هذb هي 

>	للجنة 	لعليا<.
Nلينا  	نضّم  �#بما  	لقباني،  	لدكتو# صبر�  	لرفيق هو  هذ	 
ثالث هو 	لدكتو# مدحت 	لبيطا# سفير سو#يا 	لسابق في 	لمملكة. 
	لسّما0  نشأ #فيقنا ,حمد  نشأX فقر، كما  	لثالثة  نشأنا نحن  �قد 
	لذ� صا# مدير جامعة 9مشق. #حمه 	هللا �#حم 	لقباني �#حم من 

سبقنا من 	إلخو	0.
*   *   *
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-٤٢-
9مشق

ُصَو# من جمالها �ِعَبر من نضالها

مجتمع  في   نشأ ,ني   	لذكريا  bهذ  mسيا من  عرفتم 
صغير، في بلد كا0 يومًا من عو	صم 	لحضا#X �	لعمر	0 �قال� 
	لمعمو#  	لُمطا� في ثلث  	لسيد  	لقّوX �	لِعّزX، �كا0 حاكمه هو 
من 	أل#w في بقعة تمتّد من حد�9 	لصين �,�	سط #�سيا Nلى 
في   Xبحير 	لمتوسط  	ألبيض  	لبحر  �كا0  فرنسا،  �قلب  Nسبانيا 
ُلّجته  في  ,ساطيله   Zتتجو� شطآنه  ,كثر  يملك  	لو	سعة،  ,مالكه 
	لدهُر ,#َضه من  	لكبير �نقص  	لملك  �خلجانه. ثم تضا�Z هذ	 
,طر	فها، فضّم بعضها Nلى بعض حتى صا# 9مشق بلدX تعيش 
على هامش 	لحياX. �لكن َمن كانو	 فيها كانو	 سعد	� بهذb 	لمعيشة 

ألنهم نشؤ�	 فيها �لم يعرفو	 غيرها.
في هذ	 	لبلد �في �لك 	لعهد فتحت عيني على 	لدنيا. كا0 
Nلينا جانب صغير من حضا#X 	لعصر فقنعنا به، �كا0  قد �صل 
لدينا N#§ كبير من فضائل 	لماضي فحافظنا عليه. ال نهتّم بسياسة 
	لذ� كا0  	لعثماني  للو	لي  تركنا 	ألمر  نتز	حم على #ياسة،  �ال 



٤٢

	لذ� كا0  	لمدنية، �	لمشير  	لحكومة  >	لدفتر9	#<  بمعا�نة  يدّبر 
يتوّلى 	لحكومة 	لعسكرية.

فيها   �	لصلو	 ممتلئة  فالمساجد  #بنا،  بحق  ,كثرنا  يقو� 
فيها. �نقو�  	لعلم   �	لنا3 عاكفو0 على حضو# حلقا قائمة، 
 0N� ،5بحّق ,نفسنا فنتاجر �نعمل، �نكسب �نربح، �نلهو �نمر
على  نحر�   .X9معد� ,مثالي)  يعرفها  كا0  (	لتي  مالهينا  كانت 
	لصبحّية (نزهة 	لصبا5) في >صد# 	لباr< (حيث 	لمعرw 	لد�لي 
	آل0، �كا0 مرجًا ,خضر على كتف بر�9، �هو �قف Nسالمي) 
�في 	لّربوX، �هي مدخل 	لو	�9 	لذ� يأتي منه بر�9، �هو من 
,جمل ,�9ية 	لدنيا: بر�9 يجر� في �سطه �,بنا� بر�9 	لستة على 
جانبيه، �	لشالال تنحد# من 	ألعلى منها Nلى 	أل9نى، �من هنا 
 Uلشَر	ألخر� >	لجهة 	من � ،Xلِمّز	جبل  �جبل قاسيو0 �من هنا
	ألعلى< �فيه >	لميز	0<، �قد قا� فيه 	آل0 مستشفى 	لمو	ساX. �كا0 
ها 9مشق: تنظر منه Nلى 	لو	�9 يبد� لك ,�له من بين  ,جمل متَنزَّ
 b	ئد، ثم يلتو� فتر	لشد	ألمل بالفر| من بين 	لجبلين كما يبد� 	
حينًا يلو5 لك من بعيد �يخفى حينًا، كالمجهوZ في 	لقصة 	أل9بية 
 Uلشر	 يفلت منك. �,ما�  به ثم  	لو	قعية، تمسك   Xلحيا	 ,� في 

	ألعلى 	لشرU 	أل9نى.
ُحِرمُت من #1يتها  (	لتي  �لست ,صف 9مشق(١)، فدمشق 
�ُحّر� علّي 9خولها) جمَعت ما لم تجمع مثَله مدينٌة في 	لدنيا: 
 w#أل	لمسكونة في 	لمد0 	لماضي جعلها ,قد� 	§ ضخم من 	مير

______________________
(١) لي كتا8 	سمه >9مشق< فيه صو# من جمالها �ِعَبر من نضالها.
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بال خالU، �فيها من كل شي�: فيها 	لجبل �	لو	�9، �	لسهل 
�	لقفر، �	لجنا0 �	لبساتين، �	ألنها# 	لجا#ية، �	لثما# 	لد	نية، 
�كل �لك ,ُلِّم به بنظرX �	حدX من شرفة بيتي في قاسيو0(١). �,ين 
,تز�9 منه   0, قبل   ,ني سأمو بيتي �,ين قاسيو0؟ ,حسب  مني 

بنظرX... فلّله �حدb 	لشكو�.
�كنا نعيش في سعاX9 ألننا كنا #	ضين، ما كنا نتطلع Nلى خير 
مّما كنا فيه ألننا لم نُكن نعرU ما هو خير مّما كنا فيه، �	لمر� 
يرضى بطعامه 	لذ� ال يعرU غيَرb حتى يذ�m ما هو ,طيب منه. 
على  نجتمع  �كنا  	لعشا�،   Xصال بعد  من  بيوتنا  Nلى  نأ��  كنا 
	ألُلفة 	لحلوX �	لنكتة 	لمسّلية، �كنا نقضي حياتنا نغّني كما يغّني 
بالغنا�،  9ند0  بنفسه  	نفر9   	�N فالمر�  	لصيف،  في  	لصرصو# 
�َ,جيُر 	لخّباr �هو يحمل على #,سه >	لمعجن< Nلى 	لفر0 يغّني، 
�ند	� 	لباعة كله غنا� في كال� 0N لم يكن شعر	ً حقيقيًا فهو خير 

من كثير مّما ُينَشر 	ليو� على ,نه شعر.
,ليس شعر	ً (�0N لم يكن مو�rنًا مقّفى) ند	� بائع 	لبا�نجا0: 
 X#ناطقة: صو X#لناطو#<؟ ,ليست صو	هر8  b9	سو9 �من سو,<
ناطو# 	لبستا0 ير� شدX سو	9 	لبا�نجا0 فيشمر عن ,�ياZ 	لفر	#؟ 
	لحبيب، من  يا عيو0  9باله  >9	بل �على  ينا�9:   �N 	لتين  �بائع 
9باله يمشي لحاله)، تين �	بل كالحبيب 	لذ� يذبل عينيه فيسبي 
>,بيض ,حمر  ينا�9:  	لزعر�#)  	لزعبو8 (,�  Nليه. �بائع  	لناظر 

______________________
�قد  يطل على 9مشق �يحجزها من شمالها،  	لذ�  قاسيو0  (١) جبل 
سكن جّد� فيه 9هر	ً في بيت يرتفع في 	لجبل (في 	لجاX9 	لخامسة) 

فيطّل على 9مشق كلها (مجاهد).
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يا rعبو8<، كال�  	لبز# بن  يا rعبو8،  يا rعبو8، تمر محنى 
 mّ#ِ �, لة يصحبه� Urلى عاN ّالN |ال يحتا ، مو0�r يغّنى بال ُمَغنٍّ

يضبط نغمته.
�بائع 	لَجر	m9ِ في #مضا0 (�هو 	لحلو� 	لرقيقة 	لتي تكو0 
,ليس  	لعنب)  	لدبس، �هو عسل  	لو	سع عليها خطو}  كالطبق 
ند	b1 غَزًال حلو	ً �تشبيبًا صا9قًا �N يقوZ: >ياما #ما� 	لهو� �قلبي 
عليها  هبت   0N فالجر9قة   ،Zبالخيا هذ	  �ما  ناعم<؟  يا  	نكو� 
	لنسائم �هي في يد صاحبها طّيرها 	لهو	�، فهل في �صف 	لخّفة 

�	لرّقة ,جمل من هذ	 	لند	�؟
�بائع 	لعنب في �خر 	لصيف �N يو9ّعه: �همو� 	لحياX كلها 
يجمعها عنو	0 	لو9	�، �9	� 	لعاشق 	لمعشوm، ��9	� 	لمريض 
	لّصّحة، ��9	� 	لمحتَضر 	لحياX، 	سمعوb ينا�9 �يا ليتني ,ستطيع 
�	تها  في  فهي  موسيقية<،  >نوطة  لها  ,ضع   �, نغمته  ,حكي   0,

شعر.
 X#لصو	شّتى تعّبر عن  �	لشعر �	لموسيقى �	لتصوير لغا
	لو	حدX ,� 	لشعو# 	لو	حد. فأنت 0N كنت شاعر	ً عّبر عن منظر 
غر�8 	لشمس في 	لبحر باأللفا� �	أل�r	0N� ،0 كنت موسيقيًا 
�	أللو	0.  فبالخطو}  مصّو#	ً  كنت   0N� �	أللحا0،   فباألصو	
�لّما ,صيب بتهوفن بالصمم �9خل يعّز� صديقه بوفاX �لدb �لم 
Nلى  قعد   Zلحا	 يناسب  بما   Zلمقا	 يسعفه  �لم  له  قاله  ما  يسمع 

.Uلمعر�	لحز0< 	عليه >لحن  Uلبيا0< فعز	<
 mلعشا	� 	لشعر	�  عن  كثير	ً  يبعد  	لعنب ال  بائع   0N  :Zقو,
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حين ينا�9: >��9ّ �	لو9	� لسنة يا عنب<، >َهّد�	 خيامك �#	حت 
يذّكركم  ,ال  يا عنب<...  	لحطب  	لَكْر� غير  بقي في  ما  ,يامك، 
	لديا# �مخاطبة 	ألطالZ، �هو ,صدm ما قاZ شعر	�  ببكا�  هذ	 

	لجاهلية في شعر 	لعاطفة؟
��خر  سو	ها،  في  ليس  ما  	لعنب  ,نو	�  من  	لشا�  �في 
معرw ,�كرb في 9	#يا في 	لغوطة 	لغربية ُعرw فيه مئة �سبعة 
,نو	� من 	لعنب، �لكن مجمع 	لكر�� �معظمها كا0 في �9ما، 
	لتي كانت تمتد Nلى 	لجبل 	لذ� فيه 	لثنّية 	لتي نزZ منها خالد بن 
#قعتها طوًال �عرضًا على  تزيد  	لتي   ،m	لعر	 َمْقَدَمه من  	لوليد 
عدX ,كياZ (كيلومتر	) �	لتي ُيستخر| منها 	لدبس �قمر 	لدين، 
ثم ,صابها من سنين بال� (X9�9 ,� مرw) ,��9 بها كلها فذهبت 

حتى 	لحطب، فيا ,سفي على هذ	 	لكنز 	لذ� �هب!
 X#لصو	  bهذ فهاكم  	لباعة  ند	�  على  	لكال�  في  9منا  �ما 
�	لجا#ية  �	طبخ،  >يَخنا   :(Uلملفو	  �,) 	لَيَخنا  لبائع  	لعجيبة 
تنفخ، �	لعبد َ� 	لبا8، يطر9 	لكال8<، هذ	 يو� كا0 	لطبخ على 
 	لبيو بالنفح عليها، �كا0 في  Nّال  	لنا#  تذّكى  	لحطب �ال  نا# 

	لمماليك من 	لعبيد �	لجو	#�. صو#X من تا#يخنا 	لقريب.
�بائع 	لَبليلة: >بليلة بّللو�، �سبع جو	# خدمو� يا بليلة<. 
�بائع 	لّشَمند# 	لمسلوm في ,يا� 	لشتا�، يضع صينية فوm 	لحّلة 
	ألكل  ُتشّهي  ساخنة   X#مقشو 	لشمند#   3�1# عليها  �يصّف 
بيا�  ,نا  تعاZ صوبي  تعاZ صوبي،  >بر9	0  ينا�9:  	لشبعا0(١)، 

______________________
(١) ,� تجعل 	لشبعا0 يشتهي 	ألكل.
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	للسا0،  	للذيذX في  	لحلو�   bهذ ،	لبنا  Zَغْز �بائع  	لعسل<. 
	لتي تذ�8 في فمك حين تدخله فكأنك  	للّينة تحت 	ألسنا0، 
في   �غزلو ياما   ،	لبنا  Zيا  َغْز< ينا�9:  Nنه  	لمنا�،  في  تأكل 
	لليالي يا غزZ 	لبنا<. �من عجائب 	لند	� ند	� بيا� 	لتَّْرخو0، 
	ألفا�يه  من  �هو   ،Xلمائد	 على   	لمشّهيا من  حشيش  �هو 
	لمعر�فة، يزعمو0 ,نهم يز#عونه في بقعة فينبت في غيرها، فهو 
ينا�9 عليه هذ	 	لند	� 	لعجيب حقًا 	لذ� ال يعرU 	لمر	9 منه Nّال 
	بن 	لبلد: >�يلي عليك يا 	بن 	لزنا يا خاين<، هل تعر0N U سمعته 

,نه يبيع 	لّترخو0؟
�0N سمعت من ينا�9 في 	لصبا5 >	هللا كريم< ,�في 	لنها# 
>	هللا 	لد	يم< فاعلم ,0 	أل�Z بيا� 	لكعك �	لثاني بيا� 	لخّس(١). 

�لرمضا0 ند	�	 خاّصة برمضا0.
*   *   *

 b	فأغر Zلحقو	، لقد كنت كالماشي بين �	لقّر	عفوكم ,يها 
منظر بستا0، فمشى Nليه �,�غل فيه حتى َبُعد عن طريقه �كا9 ينسى 
Nلى ,ين يسير. �هذb هي عّلة كل من نشأ على كتب 	أل89 	لعربي 
�من ,9من قر	�X شيخنا 	لجاحظ 	لذ� سّن لنا سّنة 	الستطر	9 	لتي 

تصرU عن 	لمر	9.

�لكن   ،� ُيقوَّ  0, 	عوّ|   0N يمكن  	لعو9  	للّين  	لصغير   0N
� من كا0 على عتبة 	لثمانين؟ Nنها علة ,ُنِكرها من نفسي  كيف ُيقوَّ
�ال ,ستطيع 	لخال� منها، فاحتِملوها مني ,� قولو	 ألصحا8 

______________________
(١) #	جع مقالة >9مشق< في ,�Z كتابي >9مشق<.
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	لجريدX �للقائمين على 	إل�	عة �	لر	ئي ,0 يريحوكم مني، فما 
عا9 في تقويمي ,مل.

	لتي كانت سعيدX على فقرها، ناعمة على  0N حياتنا تلك 
 X#لحضا	لتعّلق بأسبا8 	لى N خشونتها، لم تُد� علينا. لقد سعينا
�,rمعنا 	لمسير Nليها في ,#ضها، فجا�نا بها ,صحابها Nلى ,#ضنا 
�قرعو	 بها ,بو	بنا، �لكن 	لذ� #,يناb منها كا0 	لجو� �	لحاجة 
 wلعر	فع، ال في 	لمد	أل�لى. ثم #,ينا 	لحر8 	ألحّبة ,يا� 	 �مو
	لعسكر�، �لكن #,يناها حين 9ّكت بقنابلها بيوتنا �9ّمر ثلث 
مدينتنا، �,حرقت ,جمل �9#نا �,غلى قصو# ,غنيائنا... #,ينا كيف 
غصب 	لمتحضر�0 مّنا بال9نا �,كلو	 خير	تها من �9ننا، #,يناها 

يو� سرقو	 حّريتنا �قتلو	 	ستقاللنا في ميسلو0.

حا#بنا في >ميسلو0< حربًا مرتَجلة، لم ُنِعّد لها عّدتها �لم 
نرسم خطتها، فانهزمنا �9خل غو#� 9مشق، �جعل جندb يطؤ�0 
	أل#w 	لتي كا0 يمشي عليها بالZ �,بو 	لد#9	� �معا�ية، �ظّن 

,نه حّل فيها محّل 	ألخالU من بني ,مية 	لذين:

فهْل سألَت سرير 	لغر8ِ ما كانو	؟كانو	 ملوكًا سريُر 	لشرmِ تحَتهمو
�سلطا0ُعاليَن كالشمِس في ,طر	Uِ �9لتِهم ُملٌك  ناحيةٍ  كلِّ  في 

#حم 	هللا شوقي.
فهل خضعنا �خنعنا؟ ال؛ بل لقد ناضلنا، �كا0 نضاًال صعبًا 
مرير	ً خضنا Nليه سو	قي من 	لد�، من 9ما� ,عد	ئنا �9ما� شهد	ئنا، 
�تخّطينا #كامًا من 	لجثث، �بذلنا �الفًا من 	لُمَهج، �حملنا فيه 
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من 	لشد	ئد �	لصعا8 ما ينو� ثقله بالصخو# 	لر	سيا(١). تعاقَبت 
	لثو#	 في 	لشماZ، �على 	لساحل، ثم كانت 	لثو#X 	لكبر� سنة 
١٩٢٥ (�قد حّدثتكم حديثها)، ثم بد, حر8 	لشو	#�. حتى 

.Zالستقال	جا� 
Nلى  قرشًا  	لبخيل  	لتي يجمعها   Xكالثر�  Zالستقال	 0N هذ	 
 �, �	#ثه،  فيأتي  لجمعها،  �يشقى  سبيلها  في  يجو�  قر£، 
باليمين  فيبّذ#ها  N#ثه حّق،  في  له  �ال  بو	#§  له  ليس  من  يأتي 
�بالشماZ، ال ينفقها على ,مته �ال على �طنه �لكن... �تعرفو0 

.U ما 	لذ� ُيقاZ بعد >لكن<، �	لمعر�U ال يُعرَّ
ما جا�نا 	الستقالZ على صينّية من 	لبّلو# �ال على طبق من 
يقّدمه  	لكبير،   mلفند	 يطلبه في  	لشا� لمن  	لفّضة، كما يجي� 
 Zلريا	 Zيأخذ بد �N ثمنه سرقة mالنحنا� ثم يسر	مع  Z9لنا	ليه N
عشرX. بل جا�نا بالثمن 	لغالي، 9فعناb �ال نز	Z ندفعه من ُمَهِجنا 

�,#�	حنا.
 ،�لم ,#9� ,يا� 	لنضاZ 	أل�Z، نضاZ 	التحا9يين من 	ألتر	
�من نَِعم 	هللا علّي ,ني لم ,9#كه �,0 	هللا عصمني من ,0 ,شا#� في 
تمزيق ,ّمة محمد Nلى عر8 �تر� �َشّق عصاها ��Nها8 �حدتها، 
على ,ني ,عُذُ# من شا#� في �لك مّمن هم ,ساتذتنا كرشيد #ضا 
 Xخّو, محّل  تحّل  قومية  ,#	�9ها  فما  	لخطيب،  	لدين  �محّب 
	إلسال�، �لكن ,#	�9	 	ستر9	9 حّق 	لعر8 ضمن حد�9 	إلسال� 

مّمن عد	 على حقوm 	لعر8 �جانب 	إلسال�.
______________________

.{Xلقو	0ّ مفاتَِحه لَتنوُ� بالُعصبة ,�لي N ما} :تعالى Z(١) قا
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ثم جا� قو� من �لنصا��، �قو� من �لمسلمين ال يربطهم 
كساطع  به،  يدينو$  �'مها&   �)با من  ُ�لد��  'نهم  ,ّال  باإلسال� 
�لحصر> �من بعد; عفلق، فجعلوها قومية كافر3 تنافي �إلسال� 

�تخالف �لقر)$.

�كنت 'يا� �لثو�3 �لكبر� طالبًا فلم 'شا�B 'هلها �لم 'عا�$ 
 ،Iلشو��� �لنضاK في  �لعهد، عهد  ,لى هذ�  �نتقلنا  فلما  عليها، 

�نغمست فيه �صر& من Qعما� �لشباP �لعاملين عليه.

�لعزلة �تنفر من  ,لى  �لتي تميل  بين طبيعتي   Iنز� كنت في 
�الندماW في جمهو� �لناV، �بين موهبتي في �لخطابة �في �لكتابة 
�لتي \فَعت �لقيا\3َ ,لى �لتمسك بي؛ فاقتصَرْ& مشا�كتي في هذ� 
 Vلنا� '��جه  بعد; على ثال^:  �لعمل �إلسالمي  ثم في   Kلنضا�
�لر'>  في   Bشا�'  �' �لصحف،   Kمن خال  �' �لمنبر،  فو`  من 
��لمشو�3... �ال شي� بعد هذ; �لثال^. �عرفتم 'ني لما تركت 
�لشا�  �لجامعة في  �لقبوK في  �لعلو� في مصر �مضى �قت   ��\
بقيت سنة بال عمل، فعملت في �لتعليم �في �لصحافة. �شتغلت 
في جريد3 >فتى �لعرP< �في >'لف با�< �في >�لقبس<، �في سنة 
١٩٣١ ُفتح باP جديد في تا�يخ �لصحافة في �لشا� بإنشا� جريد3 

>�أليا�<.

كل حزP في �لدنيا له جريد3 تنطق بلسانه �تعّبر عن �'يه، 
��لكتلة �لوطنية كانت سنة ١٩٣١ 'كبر من حزP، كانت تجمع 
�لزعما� �لمناضلين �لعاملين لالستقالK، فصّح عز� �جالها على 
�لبليغ  �لعالِم  تحريرها  لرياسة  ��ختا���  >�أليا�<،  جريد3   �,نشا
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	ألستا� عا#U 	لّنْكد�، �سبق صد�َ#ها Nعال0 كبير عنها �ترّقب 
متلّهف لها.

 ،ثماني صفحا 	لشا� تصد# في  �كانت ,�Z جريدX في 
#ئيس  Nلى  يعو9  مستتر<  >ضمير  ,قو	لها  في  ليس   Xجريد  Z�,�
نفو�، �كانت ,�Z جريدX تخّطت عر	ئس  ,� غنّي ��  ,� �rير 
	ليد  	لمسر5 فلم تمدحها �لم تذّمها، بل توّجَهت Nلى صاحب 
تخاطب  لم  	لفرنسي،  	لسامي   wلمفو	 فخاطَبت  تحركها  	لتي 

#ئيس 	لحكومة 	لمحّلية �ال ,حد	ً من �r#	ئه.

�جمعت طائفة من 	ألساتذX يعملو0 فيها، �	ختا#ني 	ألستا� 
	لنكد� >محّر#	ً 9	خليًا< (�هو لقب مر	U9 للقب >مدير 	لتحرير< 
في ,يامنا)، فكا0 ينظر هو في 	لمقاال، فما يو	فق عليه ,حاله 
Nلّي �ما لم يكن يمّس سياسة 	لجريدX �مبا9ئها تر� لي 	لنظر فيه: 
نشرb ,� طيه. �	ألخبا# 	لعالمية 	لتي كانت تحملها برقيا >#�يتر< 
منها �,ضع  فأختا#  فيها،  ,نا  ,نظر  	لمر	سلين  �>هافا3< �,خبا# 
لها   Xجريد Z�, >أليا�	عّلق عليها. �كانت >, لها، �قد  	لعنا�ين 
مر	سلو0 حقًا، ال كالذ� �صفُته لكم في 	لجر	ئد 	لتي عملت فيها 

.Xلجريد	لك في � mمن قبل. �,كتب فو

�كا0 في 	لغرفة 	لتي ,عمل فيها ,شخا� مختلفو 	لمشا8# 
متباعد� 	التجاها، فكاN 0لى 	ليسا# مكتب 	ألستا� منير 	لرّيس 
مناصر  لمبدئه  متحّمس  قومي   bتجا	  �� �هو  	لمحاسب،  �هو 
له، �Nلى جنبه مكتب 	لدكتو# كامل عّيا9، �بجو	#b شيوعي �خر 
 ،X9لعهد. �,حسب ,0 ,نطو0 سعا	قيًا، فقد نسيت لبعد 	ظّنه عر,
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مؤّسس 	لحز8 	لقومي 	لسو#�، ,� �َخر من ,تباعه كا0 معنا.

حصانًا  	أل#بع  جهاتها  من  جهة  كل  في  َ#َبْطَت  كعربة  كنا 
 ،bالتجا	سالمي N (عمر� Zطو) نا, 	لخيل جميعًا:  قويًا �ُسْقت 
�هذ	 قومي، ��لك شيوعي... �كنا نمضي 	لوقت كله في نز	� 

�خصا�.

	ختا#ني 	ألستا� عا#U 	لنكد� لهذ	 	لعمل 	لكبير �,نا شا8ّ 
(حقيقة  كنت  ألنني  �	لعشرين،  	لثالثة  ,كملت  ,ُكن  لم  صغير، 
Nليها،  	لصحفي  يحتا|  	لتي   	لصفا 	ستكملت  قد  فخر	ً)  ال 
يقابل  	لذ�  ال  مكتبه،   �	#� كرسيه  على  يعمل  	لذ�  	لصحفي 
با8ٌ   bُيعِجُز ال  َ�ّالجًا،  خّر	جًا  �يكو0  	ألخبا#  �يتصيد   Zلرجا	
مغَلق في �جهه ,0 يدخله �ال سياسي معتصم بصمته ,0 ُينِطَقه، 
.Uلمحتر	لصحفي 	لى N لصحفي مني	لكاتب 	لى N 8لعّلي ,قر�

,حب  ألني  ,تعب  ال  مستمر	ً،  �نشاطًا  9	ئمة  حركة  كنت 
عملي، �من ,حب عمله لم ُيتعبه �لو حرمه #	حته 	لمعتاX9 �منعه 
طعامه �منامه. �كا0 	لقلم في يد� حين ,كتب ,سر� من 	لدما¤ 

�N يفكر �	للسا�N 0 ينطق.

لقد ,عطيت 	لجريدX �قتي كله �جهد� كله �نشاطي كله. 
كا0 	ألستا� 	لنكد� يخطط �يوّجه �,نا 	لذ� ينّفذ �يحّقق. كنت 
 ((	لبر�فا 	لطبع  تجا8#ِ  ,مسك  حين  ,�كر)   Z	r, (�ال  ,شعر 
�,نزN Zلى 	لمطبعة �حين ,�	فق على 	لطبع ,� ,1ّخرb، ,ني قائد 

.b9 جند	جيشه �,فر mمعركة يتنقل على فرسه بين فر
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,#,يتم 	ألكلة 	لطيبة 	لتي تذهب ما9تها �لكن تبقى �كر	ها، 
,يامي في  تلك كانت  مثلها �تأسى على فقدها؟  Nلى  ,بد	ً  فتحّن 

>	أليا�<، فيا سقى 	هللا تلك 	أليا�!

لقد تلقيت من 	لنكد� 9#�سًا �	ستفد منه كثير	ً، �	قتديت 
(,� حا�لت) 	القتد	� به، في 	ستقامته 	لتي ال نظير لها �جر,ته 	لتي 
ليس لها حّد. ,ما لقائي به ��كر بعض مز	ياb، �ما صنعت يومئذٍ 
في لجنة 	لشبا8، �ما�	 كا0 موقفنا من تز�ير 	النتخابا، �ما�	 
صنعت بعد ,0 ,غلق 	لفرنسيو0 	لجريدX �منعو	 Nصد	#ها... فكل 

�لك سيأتي -0N شا� 	هللا- حديثه.

*   *   *
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-٤٣-
جريدX >	أليا�<

,ليس عجيبًا ,0 يكو0 	لخياZ ,قو� ,حيانًا من 	لحّس، �,0 
تمحو 	لصو#X 	لمرسومة على 	لذ	كرX 	لصو#X 	لماثلة في 	لو	قع؟ 
هذ	 ما كا0 ُيخّيل Nلّي �,نا �	قف ,ما� >,مانة 	لعاصمة< في 9مشق: 
	لفخمة عن نظر� �يقو� في موضعها   X#لعما	  bكانت تغيب هذ
�>	إليو	0<  	لفسيح  	لصحن  لها  شامية،  لد	#  طبقتين  من  بنا� 
	لمز9	نة 	أل#كا0،  	لجد#	0  	لمزخَرفة  	لكبا#   >	لعالي �>	لقاعا
حتى ألحّس من فر} تصّو#ها ,ني ,9خلها كما كنت ,9خلها يومًا، 
فأ#� ,مامي ,شجا# 	لصحن 	لمثمرX �,غر	سه 	لُمزهرX، �قاعة فيها 
مطابع تد�# �ُعّماZ يشتغلو0 ال يسكنو0 �ال يهد0�1، �,صعد 
9#جًا Nلى 	ليسا# Nلى ممّر طويل، له نو	فذ على 	لصحن �,بو	8 
Nلى غرU �,بها� تطل على 	لشا#�. Nني ,#جع Nلى 	لو#	� Nحد� 
 بد, 	لتي  >	أليا�<   Xجريد  #	9 في  نفسي  فأجد  سنة  �خمسين 

	لحديث عنها.

بعدها غرفتنا،  	لتحرير،  	لممر غرفة #ئيس  ,�Z غرفة في 
	لوطنية،  	لكتلة  ,عضا�  فيها  يجتمع  	لتي  هي  	لكبر�  �	لغرفة 
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فيكو� من �لك >برلما�< شعبي له في �لنا� من �ألثر �لقر���ته 
من �لحرمة ما ليس لمجلس �لنو�!.

لطال!  �لعليا  �للجنة  ,عضا(  �لغرفة  هذ/  في  �جتمع  ��بما 
بعد  لكم  �عترفت  �قد  لها.  �ئيسًا  �لنا�  عند  كنت  �لتي  سو�يا 
�ثنين  على   Cقاصر كانت  �,نها  �للجنة  هذ/  بحقيقة  قر�  نصف 
جلساتها  حضو�  Iلى  ندعوهم  �لذين  �هؤال(  ثالثة،  �,حيانًا 
�نسّميهم ,عضا( فيها، ال يملكو� Iال ,� ُيدَعو� فيجيبو� �يؤَمر�� 
 Pلهيئا�� Pلجمعيا��في ,كثر �ألحز�!  Tكذلك �لحا�فيطيعو�. 
�لد��  با!  على  �لوحة  ,كبر،   ��U� كبير  �سم  ��لمنظماP؛ 
بعرZ �لد��، �ما ثمة Iال �جال� ,� ثالثة ,� من يختبئ ���(هم 
 P��� �ليمين   P�� �يوّجههم  �ُيقِعدهم  ُيقيمهم  فيحركهم، 

�لشماT، �هم يحّركو� سائر �ألعضا(.

كالهرِّ يحكي �نتفاخًا َصولَة �ألسِد,لقاُ! مملكةٍ في غيِر موضِعها

*   *   *
�لقد عرفت جر�ئد تطبع كل يوg عشر�P �آلالe من �لنسخ 
�تمشي Iلى �لكثير من �لبالU، �لكنها تلحق هي �لقّر�( بالدعاية 
ينتظر��  �لقر�(،  يلحقها   Cجريد عرفت  ما  عنها.  ��إلعال�  لها 
 ،C�ّجمعهم يسّد �لطريق على �لما Uبابها حتى يكا gها ,ما��صد

.>gال >�ألياI
�لتر�g، �كانت  فيها  �لعريض جاCU يمشي   lلشا�� كا� هذ� 
�لجريدC تصد� �قت �لعصر، فكا� �لنا� يتسابقو� Iلى شر�ئها، 
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يز9حمو0 عليها مثل 	9rحامهم على 	ألفر	0 ,يا� 	لحر8، حتى 
Nنهم ليعرقلو0 سير 	لتر	�. فما 	لذ� 	ختصت به هذb 	لجريدX حتى 

كانت لها هذb 	لميزX 	لفريدX؟
Nنه #ئيس تحريرها 	ألستا� عا#U 	لنكد�. لقد كا0 #جًال، 
�ما كل 	لرجاZ #جاZ. ال ,عني بالرجل 	إلنسا0 	لبالغ 	لذ� ليس 
	مر,X، فالرجاZ بهذ	 	لوصف ال ُيحَصوN ،0نما ,عني 	لرجل 	لذ� 
خبر طرm 	لحياX فلما #,� طريق 	لصدm 	تخذb له طريقًا، ال يحيد 
 �	شتّد 	لمو	نع  �قامت  	لحو	ئل  سلوكه   0�9 حالت  �لو  عنه 
	لعقبا. �كذلك كا0 	لنكد�؛ كانت كلمته عهد	ً، �عهدN bنفا�	ً، 
�Nنفا�b عاجًال غير �جل. عرفته ,9يبًا كبير	ً يو� كنت شا9يًا في عالَم 
	أل89، �عرفته #ئيسًا لتحرير 	لجريدX �,نا ,حد محّر#يها، ��كيًال 
	أل9يب،  	لنكد�   فوجد قضاتها،  ,حد  �,نا   Zلعد	  X#	rلو
�	لنكد� 	لرئيس، �	لنكد� 	لوكيل، هو هو؛ ما بّدله 	لمنصب 

فا#تفع به ألنه كا0 في نفسه ,كبر من كّل منصب.
�لقد تنقل بين 	لد�	ئر على عهد 	لرئيس شكر� 	لقّوتلي، 
فكا0 �كيل 	لوr	X# �كا0 مدير 	لشرطة �كا0 محافظ 	لجبل، لم 
من  ,حد   Zستقا	 �ال  توّلى،  مّما  ,كثر  	لوظائف  من  ,حد   َّZيتو

.Zستقا	لوظائف ,كثر مّما 	
�قد  	لموظفين،  من  عرفت  َمن  �,حز�  �,عّف  ,قو�  كا0 
 Zأل�	 فنجح   ،bثر, �	قتفا�  سبيله  	تبا�   bتالميذ من  	ثنا0   Zحا�
�هو ,خي 	لحبيب نها9 	لقاسم �rير 	لعدZ في مصر �	لشا� على 
عهد 	لوحدX، #حمه 	هللا. �	لثاني كاتب هذb 	لسطو#، �ما ,�#9 
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ما مبلغ نجاحه �ليس لي ,0 ,حكم له، �ال ,حب ,0 ,حكم عليه، 
فأ�9 ,مرb هللا ثم لمن شا� من 	لنا3.

كا0 	لمفّتش 	لعاّ� لوr	X# 	لعدZ يو� كا0 	لمستشا# 	لفرنسي 
على  �ينهو0  يأمر�0   b	عد �َمن  	لحقيقة  على  	لناهي  	آلمر  هو 
	لمجاr، �لكن من كا0 مثل 	لنكد� ال يحني #,سه ألنه متصلب 
فكانت  مستقيمًا؛  Nال  عنقه  يكو0  فال   ،(wمر غير  (من  	لعنق 
بينهما معا#� متصلة، يهّدb9 	لمستشا# بسلطا0 	لفرنسيين �يعتمد 
هو على rعامته في r�#9 لبنا0 �صلته بالوطنيين، فكا0 	لمستشا# 
�ليست  بالنعومة.  �يعالجها  بالرفق  	ألمو#  يأخذ  هو  �كا0  يّتقيه 
	لنعومة عالمة 	لضعف �ال 	لخشونة ,ما#X 	لقوX، فالفأ3 	لناعمة 
	لملمس تقطع 	لحطبة 	لخشنة، �ما َعِهَد 	لنا3 حطبة قطعت فأسًا 
من 	لفوال� مرَهفة 	لحّد. حتى 	شتّد 	لخالU يومًا، فأ#� 	لمستشا# 
كيف تكو0 غضبة 	لحليم �كيف تكو0 ِعّزX 	لُمِحّق �لو كانت ,ما� 

بطش 	لُمبِطل 	لجّبا#، فانتصر عليه، �لكنه تر� 	لمنصب.
�كانت له طريقة في 	لتفتيش يا ليت كل مفّتش يتبعها؛ لم 
يكن يعلن موعد قد�مه فُيستعد له بسّد 	لفتوN� mكماZ 	لنو	قص 
في  	لشرطة   X#كسيا �	لزمر  بالطبل  يجي�  �ال  	لعيو8،  �Nخفا� 
 9	#, 0N 0للص فيهر8، بل كا	ألفال�، تصفر من بعيد فيسمعها 	
محكمة ,تاها على غير موعد �من غير ضجيج، يلبس لبا3 ,هل 
حقيقتها،  على  	ألمو#  ير�  	لنا3،  غما#  في  يدخل  ثم  	لبلد 
 bيكتب تقرير� ،يسمع 	لكال� �ير	قب 	لوقائع �يد0�ّ 	لمالحظا
�يعرضه على 	لقاضي �يدعه يقوZ قولته فيه، ثم ينظر، فما كا0 
من نقص يمكن Nتمامه ,مهله حتى يتّمه ثم عا�b9 فجأX فر,� ما 
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كا0 منه، �0N كا0 	لقاضي جاهًال سبيل 	لحكم ,� مائًال مع 	لهو� 
تابعه حتى يخّلص 	لقضا� منه.

كا0 #جل 	لقانو0، �لكنه كا0 يعلم ,0 	لقانو0 	لذ� �ضعه 
 Z# من حو	لقانو0 �9	ْلَتو� طريق 	هللا، فإ0 	لبشر ليس شرعًا ,نزله 	
	لحّق فأبعد 	لنا3 عنه قطع طريق 	لقانو0 كي يصل Nلى 	لحّق، 
أل0 	لحّق غاية �	لقانو0 �سيلة، �ليس للوسائل ,0 تصرU عن 

.	لغايا
	لشّبا0  	لسفها� من  فر,�  للشرطة  	لعاّمة   X#	9إل	 Xتولى مر
يؤ��0 	لبنا، يغريهم بذلك شهوX عا#مة ُتذكيها بعض 	لصحف 
�	ألفال� �	لر�	يا، �يشّجعهم عليه 	لسفو# �	الختال} �قانو0 
	لعقوبا 	لذ� ليس فيه ما يحمي 	لبنت �ير�9 	لولد. فأمر 	لشعبة 
شرفها  يمّس  بما   Xلفتا  wيعر شا8ّ  كل  تمسك  بأ0  	ألخالقية 
�عرضها فتبطحه على 	أل#w (مهما تُكن منزلته �مكانة ,سرته) 
�تجلدb عشر جلد	، غير مؤ�يا �لكنهّن محّطما لكبريائه 

ُمذِهبا ,مل 	لشيطا0 فيه.
 Xِعبر جعله  بريئًا  ضر8  شرطيًا   0, بالتحقيق  تبّين   0N ثم 
	لشرطة   rتجا� �لم   ،	لبنا �,ِمَنت  	لشّبا0،  فا#تد�  للنا3. 

.Zلعد	حد�9 
*   *   *

على ,0 	لبنا مسؤ�ال، فلو ستر0 	للحم ما شّم #يَحه 
�ال طمع فيه 	لبّس(١)، �لكن 	لفتاX تخضع بالقوZ فيطمع 	لذ� في 

______________________
(١) 	لبّس: 	لقط (عربية).
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قلبه مرw، �تلين له فيشتّد �ُتبد� 	لرضا فيزيد في 	إلقد	�، �لو 
حجَبت عنه ما يغريه بها لما عرw لها، �لو سّد في �جهه كل 
طريق يوصله Nليها، �لو عن طريق 	لهاتف �	لبريد، لما بلغ منها 

شيئًا مّما كا0 يريد.

�ُقّصا9  	لفسا9   Xُبغا منه  فدخل  Nبليس  فتحه  �خر  �با8 
	لشّر، �9خله معهم -عن غفلة منهم- ,هل 	لخير. �لك هو >با8 
صو#تها،  له  فتنشر  صو#ته  لها  ينشر   ،	لمجّال في   >U#لتعا	
�عمرها،  �	سمها  عنو	نها  فتعلن  �عنو	نه   bعمر� 	سمه  �يعلن 
 bهي بما تكر bفتخبر bما يحّب �ما يكر Uياته لتعر	يوّضح لها هو�
�ما تحّب. فناشدتكم 	هللا، ما�	 ,بقى هؤال� لوسطا� 	لفاحشة؟ �لم 
 ّZلذ� تد	لفعل 	0 لم تُكن ,قبح من N� ،لكلمة ألنها قبيحة	كر �,

عليه، فكيف ينكر 	السم من فعل 	لفعل؟!

 Zقو, �,مَلْلُت،   ,ضجر حتى   �,عْدُ قلت  �لطالما 
	لشبا8 �بينكن، �	لعقوبة  بين  	لمحّرمة شركة   Xللّذ	  0N :للبنا
في 	آلخرX عليهم �عليكن، �لكن عاقبتها في 	لدنيا عليكن ,نُتّن 
 :Zلشبا8، تقو	تسامح  �حدكن. 	لمجتمعا -يا بنا- ظالما
>شا8ّ ,�نب �تا8<، �ال تسامح 	لفتيا. Nنها تغفر له rّلته �تنسى 
ثقًال في بطنها ��صمة على  	لبنت:  	لزلة في  ,ثر  َحوبته، �يبقى 

جبينها ال تفا#قها حتى تفا#m حياتها.

 Zلرجا	لعمل مع 	لحسو# �	لسفو# �	لذين يزّينو0 لك 	0 N
بال  	لطّبي  للكشف   �, 	لفّن   �, 	لرياضة  بحّجة  	لجسد،  �كشف 
ضر�#X، ,� 	لخلوX باألجنبي بال 9	�N ...ٍنهم ال يريد�0 #ياضة �ال 
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 �فنًا �ال شيئًا مّما يّدعونه، ما يريد�N 0ال ,0 تكشفي عن جسد
ليستمتعو	 بجمالك، �لو بالنظر ,� باللمس 0N لم يقد#�	 على ,كثر 
من �لك. فال تكوني عونًا لهم على نفسك، �ال تمّتعيهم بشي� 
منه Nال ,0 تربطي ,حدهم من عنقه بربا} 	لز�	|، �Nال ,خذ منك 

,عّز ما لديك �هر8.
0N حب 	لشا8ّ يا 	بنتي >َخطف<، لّذX 9قائق يخطفها �يهر8 
خفيفًا، �حّب 	لفتاX >بقا�<، ,ثر هذb 	للّذX تسعة ,شهر ثم 	لقيا� 
عليها طوZ 	لعمر. يلبس لك جلد 	لحَمل ُيلقي عليك مثل هديل 
	لذ� يريدb منك   Zنا ُيطِمعك �َيِعد�، فإ�	  	لحما�، يذZّ لك، 
نز� جلد 	لحَمل فبد	 	لذئب، �سكت هديل 	لحما� �ُسمع فحيح 
 ��,نكر عليك  �تعالى  عنك   wعر, ثم  	لغر	8،  �نعيق  	لحّية 
�,نكر �لدb منك، ثم تركك مع ,لمك �ندمك ��هب يفّتش عن 

حمقا� ,خر� يعيد معها 	لمسرحية من ,�لها.
لهم  ما  �	الختال}  	لتكّشف   X9عا من  عرفنا  من  ,كثر   0N
فأنا   ،حفيد	 �لي   بنا لي  #جل  �,نا  ,�ال9،  �ال   �rجا

,نصحكن �,9	فع عنكن كما ,نصح بناتي �,9	فع عن حفيد	تي.
	لموضو�،  ,ني خرجت عن   U، ,عر�	لقر	 يا سا9تي  نعم 
 �لكن هذ	 	لذ� قلته ,نفع من 	لموضو�، Nنها تذكرX لمن شا�

من 	لبنا ,0 تّذّكر.

�	كرتي  في  طويل.  �حديثه  	لنكد�،  حديث  Nلى  ,عو9 
	لكثير من ,خبا#b �في نفسي 	لتقدير له �	إلعجا8 بفضائله. �لقد 
هممت ,0 ,قوZ >#حمه 	هللا< ثم �كر ,نه �r#9. بل Nني ,قولها، 
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فقد صحبته طويًال في �لوظيفة 	خا�جها، 	في �لعمل 	في غير 
�لغر& جا�%  �لعمل، 	في 1مشق 	في قريته عبية، بجو�� سو) 
عاليه(١)، 	تلك �لبال1 خلقها �هللا جّنا:، فكفَر: حينًا بأْنُعم �هللا 
	جاهَر: بالفسو) 	�لعصياJ 	صا�: مباI% لكل الGٍ عابث من 
N	لياI �لشيطاJ، فأ�Uقها �هللا لباT �لجوS 	�لخوQ. 	ما كّل Nهلها 
نزلت عّمت. NسأX �هللا JN يكشف   �U[ �لمصيبة  قد فسق، 	لكن 
عنها �لعذ�&، 	JN ير1ّها ]لى طريق �لصو�&، 	JN ينتقم مّمن بغى 
 	N سمه بيغن� ،Jلخنزير البسًا جلد% ]نسا� Jها كيف يكو��N	 عليها

شا�	J 	له NسماN Iخر^ 	لكن من NسماI �لمسلمين.
 ،Sمعه في كّل موضو aكنا نخو	1هر�ً  bصحبت �لنكد
بالذ�:، فما لمست  للِفَر) 	�لمذ�هب 	للد�cية  	طالما عرضنا 
منه (	ما Nنا بحمد �هللا بالغبي) ما لمست منه يومًا ما يدX على Nنه 
يؤمن بالمذهب �لد�bc، 	لو كتم ]يمانه بلسانه لنّمت عليه مالمح 

	جهه 	نبر�: صوته.
	لّما جمع N	قاQ �لسيد �لتنوخي �لذb يعظمونه 	صانها من 
عبث �لعابثين 	Nيدb �لسا�قين، Nنشأ بها مد�سة كبير% في عبية(٢)، 

______________________
(١) ال يلفظوJ �لهاI في nخرها، Nما �لياI فينطقونها كاأللِف �لُممالة في 
قر� %I	�r للقرN) Jn	 كالياI في كلمة >َمجريها< في قر�I% حفص �لتي 
 ،J>سو) �لغر&< من قر^ جبل لبنا	>عاليه< 	بها في �لمشر)).  Nنقر
ال يعرQ جمالها ]ال من ��cها N	 عاr فيها، 	قد تخّر& كثير منها 

في Nياs �لحر& �ألهلية �لتي عصفت بلبناJ منذ سنين (مجاهد).
(٢) ُ	لد عا�Q �لنكدb في لبناJ سنة ١٣٠٤ 	توفي فيه سنة ١٣٩٥هـ.
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	قتبس منهاجها من مناهج 	ألrهر �جا� لها بمدّ#سين من 	ألrهر 
�لكني  فيها   3#ّ9,  0, علّي   wهر، �عرrأل	 علما�   Zمثا, �من 
	عتذ# لُبعد 	لشّقة �ألني لم ,ُكن ,ستطيع تر� Nخوتي. على ,ني 
 	لمد#سة �حاضر طالبها كثير	ً. ,فيصنع هذ	 َمن يدين 9ين #r

	لد#�r؟
,ما علمه بالعربية �غيرته عليها �9فاعه عنها فشي� ال يحتا| 
في  	لمغربي  	لقا#9  عبد  	لشيخ  شيُخنا  	ستفتى  �لّما  9ليل.  Nلى 
مطلع 	لعشرينيا من هذ	 	لقر0 علما� 	لعربية في 	لكلما >غير 
,سنا0  	لبلغا� �على  ,لسنة  	لتي �9# على   �, 	لقاموسية<(١)، 
,قالمهم �لم تر9 في 	لمعاجم، كا0 	لنكد� ,صلبهم في 	لحفا� 

على 	للغة �نفي 	لدخيل عليها.
�0N يكن �r#9 	ألصل فما يسأZ 	هللا 	لنا3 يو� 	لقيامة عن 
,صولهم بل يسألهم عن ,عمالهم. �,مير 	لبيا0 	لذ� كا0 في ,�#با 
لإلسال�، 	ألمير شكيب ,#سال�r#9 ،0 	ألصل، �لكنه  سفير	ً 
تبّر, من r#9ّيته �عاN 9لى 	لدين 	لحّق، �ظّل عمَرb كّله يحامي عنه 
بقلمه �بلسانه، يؤ�9ّ فر	ئضه �سننه �يجتنب محّرماته �مكر�هاته. 
 �r#9 لتنوخي	 	لدين  	لر	�ية عّز  	لشاعر  بل 0N صديقنا 	أل9يب 

	ألصل ,سرته ساX9 	لد#�r، سمعت �لك منه مر	#	ً.
	لقيسية(٢)  بين  	لقَبلية  	لعصبية   0, يعرفو0  ال  	لقر	�  �,كثر 
	لجسد  Nلى  �تعّدته  	لعربي  	لجسم  مّزَقت  	لتي  �	ليمانية، 

______________________
(١) #	جع مجّلد	 مجّلة 	لمجمع 	لعلمي 	لعربي.

(٢) 	لمر	9 بالقيسية 	لُمَضرية أل0 #بيعة كانت غالبًا مع 	ليمن.
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من  ,صابتنا  	لتي  	لمصائب  ,كثر  في  	لسبب  �كانت  	إلسالمي، 
حكم  على  	لقضا�  عو	مل  من  �كانت  	ألندلس  Nلى  خر	سا0 
بعيد  عهد  من  	لعر8  بال9  في  ُنسَيت  	لعصبية   bهذ 	ألمويين، 
�لكنها بقَيت في لبناN 0لى ما قبل قر0 من 	لزما0. �كا0 	لتنوخيو0 
ساX9 	ليمانية �#1سا�ها، فاجتمَعت عليهم 	لقبائل 	لقيسية �بّيتوهم 
فذبحوهم في >عين 9	b#َ< قر8 صوفر. �لم ينُج Nال طفل #ضيع، 
حملوN bلى 9مشق فنشأ فيها منسوبًا Nلى غير ,هله، خوفًا عليه ,0 
ُيعَرU مكانه فيلحق به من ُيلِحقه بمن هلك من قومه. �كبر 	لطفل 
�صا# َسر�جيًا، ,� مشتغًال بصناعة 	لجلو9، ثم صا# شيخها يو� 

كا0 لكل صناعة شيخ، �ال يز	Z هذ	 	لُعرU سائد	ً هنا.
هذ	 	لطفل هو َجّد 	ألستا� عّز 	لدين، �من هنا كا0 لقب 
,سرته >شيخ 	لسر�جية<. �قد عا£ ُثلَثي حياته جاهًال حقيقة ,صله 
	لد#�r، فضًال عن ,0 يكو0 في نفسه ,� في عقيدته ,ثر لها. �كا0 
#حمه 	هللا (كما كا0 صديق عمرb شيخنا 	لشيخ محمد بهجة 	لبيطا# 
�كما كا0 	ألستا� 	لنكد�) من ,قد� ,عضا� 	لمجمع 	لعلمي في 
9مشق، �كا0 قد 9#3 في 	ألrهر كما 9#3 في فرنسا، �لوال ,نه 
سمع قّصة َجّدb من شيو� 	لطائفة في لبنا0 (كما سمعُتها ,نا من 

	ألمير حسن ,#سال0) ما كا0 ليعلمها.
*   *   *

قلت 0N صد�# جريدX >	أليا�< كا0 عنو	0 فصل جديد في 
 �, لنا  يؤّلفه  َمن  ننتظر  (	لذ�  	لشا�<  	لصحافة في  >تا#يخ  كتا8 
 ,نها صد# لمجّر9  ال   ،(b	#9كتو  �, ماجستير  ,طر�حة  يجعله 
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في ثماني صفحا� �كانت �لصحف في ��بع، �ال ألنها �تخذ� 
مر�سلين يبعثو) /ليها باألخبا� ��كال+ يتوّلو) تو&يعها في �ألقاليم 
�نتقل /ليها من �خال6  ��ألقطا�، بل لشي+ �كبر من هذ�، شي+ 

�ئيس تحريرها.
Jلك هو >�لصد6<، فلم تُكن تغّش قّر�+ها �تكذA عليهم 
>�لصر�حة<،  يجّر  ��لصد6  �لحّق.   Aَثو �لباطَل  لهم  ُتلبِس  �ال 
فكانت تسّمي لهم �ألشيا+ بأسمائها، ال تقوR عن �لحما� /) كا) 
�J ما�J �� R سلطا) /نه غز�R بأJنين طويلتين، بل تقوR /نه حما�. 
 �� ،Xفال تنشر /ّال ما ينفع �لنا ،>Zلصد6 يدعو /لى >�إلخال��

تر_ �نه ينفعهم، �ال ُيسِخط �هللا.
�لسامي.   A`أل� من  ثمينة  قطعًا   bأليا� �فتتاحيا�  �كانت 
�ني قر�� في جريدc عربية  �ّخاJ، ما �ظّن  بالغة مطبوعة �بيا) 
�لباA. �سلوA صحيح مشر6 �`يباجة عربية  يفوقها في هذ�  ما 
صافية، منها مقاال� ال تز�R حال�تها في نفسي، كالمقالة �لر�ئعة 
�لتي كا) عنو�نها >�لمستقبل هللا يا مسيو بونسو<. ��لمسيو بونسو 
من  يملك  لكم-  قلت  -كما  كا)   hلذ� �لسامي   iلمفو� هو 
�لبنا) �حكومتاهما  �ئيسا سو�يا  يملك �آل)  مّما  �كثر  �لسلطا) 

�مجلساهما.
/ني �Jكر بهذl �لمقالة قصيدc فيكتو� هوغو �لتي حفظنا �نحن 
طّالA: >نابليو) �لثاني<، لما �لد لنابليو) بونابر� �لدl �لوحيد 
 ّ̀ صا} فرحًا مزهو�ً: >�لمستقبل لي< (L’avenir est a moi)، فر
عليه بقصيدc من عيو) �لشعر، يا ليت شاعر�ً مطبوعًا من شعر�ئنا 
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	لمنفلوطي بخطبته في >تأبين فولتير<  يصوغها شعر	ً، كما صنع 
لما ُترجمت له معانيها فصاغها صياغة لو كا0 هوغو ,9يبًا عربيًا 
	لمستقبل  كّال؛  له:   Zقا منها.  ,جو9  على  يقد#  ,نه  ,حسب  ما 
 Sire! L’avenir est a) bلمستقبل يا  مليكي هللا �حد	ليس ألحد، 
Dieu). في هذb 	لقصيدX من 	لصو# �من 	ألفكا# �من 	لحماسة 
Nلينا من ,89 	لغر8، أل0  ما يجعلها في مقّدمة ما يحسن نقله 
,سلو8 هوغو (في شعرb �في نثرb) ,سلو8 خطابّي فخم 	لتعبير، 

,قر8 ما تكو0 ,ساليب 	لقو� Nلى ,سلو8 شعر	� 	لعر8.
�للنكد� مقالة عنو	نها: >�N	 كنَت ال تد#� فتلك مصيبٌة، 
,قال�  خّطت  ما  ,بلغ  من  ,عظُم<؛  فالمصيبُة  تد#�  كنَت   0ْN�

	لكاتبين.
�كا0 -على قّوX شخصيته �مضا� عزيمته- #ّجاعًا Nلى 	لحّق 
كا0  �لو  لحظة  في  يخمد غضبه  له،  عليه ال  	لحّق   0, تبّين   0N
مشتعًال 	شتعاZ 	لنا# متفّجر	ً تفّجر 	لبا#�9، �هذb -لَعمر�- مزّية 
ال يكا9 يتحّلى بها Nال ,بطاZ 	لرجاZ. �قد خّبر سيد 	لبشر ‘ ,0 
مقيا3 	لشّدX �	لقّوX ليس بالغَلبة بالصر	�، بل 	لشديد 	لذ� يملك 

نفسه عند 	لغضب.

,حد  فسّر8  	لشيوعية،  مقا�مة   Xلجريد	 مبا�9  من  كا0 
	لمحّر#ين مقالة فيها تحبيذ خفّي لها �9عوX مبطنة Nليها، ُعرضت 
فلما  ��هب،  نشرها  على  فو	فق  Nليها  يتنّبه  فلم  	لنكد�  على 
فيها،  ما  #,يت  (بر�فاتها)  تجاِ#8 طبعها  لتصحيح  Nلّي  �صَلْت 
�لم يكن لدّ� من سعة 	لوقت �ال من �سيلة 	التصاZ ما ,تمّكن 
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معه من عرw ,مرها عليه، فوَقْفت نشَرها �,نزلت غيَرها مكانها. 
فلما صد# 	لجريدX خالية منها سبقني هذ	 	لمحّر# Nليه فأ�غر 
صد#b علّي، فاستدعاني �تلّقاني بخطبة طّنانة تطقطق فيها قافاته 
�تز9حم  مصر)  في  ثابت  محجو8  	لدكتو#   (كقافا 	لمعر�فة 

كلماتها في جملها حتى ما ,جد فسحة ,بد, كالمي منها.
 9	r لرجل، �لكن لّما	كنت ,�ّقر � ،Xفيه حّد �كنت 	مر�	ً 
نسيت 	لتوقير �نفضت يد� من 	لجريدX �لم يبَق ,مامي Nال كر	متي 
فيه �,سكّته �,سمعُته كالمًا  ُمّست، فصرخت  ,نها  توّهمت  	لتي 
جعله يفتح عينيه 9هشة، �كا0 مّما قلت له: ,هذb ,خالm من كا0 
للُمبطل على  	لمحاكم، تقضي �ال تسمع 9فاعًا، تحكم  مفّتش 

	لُمِحّق؟
فهد, �قاZ: �ما 	ألمر؟ قلت له: 0N 	لرجل خدعك �سّخر 
جريدتك للدعوX لعقيدX ,نت تحا#بها... �شرحت له ما �قع. فما 
كا0 منه Nال ,0 نهض �	قفًا �مّد يدN bلّي �قاZ لي: ,عتذ# Nليك. ,ّما 

�لك 	لمحر# فناZ منه ما يستحّقه.
	لنكد� فألنه ,حد َمن   U#لحديث عن عا	ُكن ,طلت ,  0N
,ّثر فّي �,فا9ني �عّلمني 9#�سًا كثيرX، في 	لرجولة �في 	لخضو� 

للحّق �في Nبا� 	لدنّية �في 	لصدm �	إلخال�.
*   *   *
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-٤٤-
,طفاZ 	لّصحر	�

جوهر	ً،  �,غالها  عنصر	ً  �,صفاها  	ألمم  ,طيب  من  ,متنا 
فلما�	 نجدها ُتدعى ,حيانًا Nلى 	لبذZ فُتحِجم �ال ُتقِد�، �تمسك 
,يديها �ال تبسطها؟ ,لُِبخل فيها �هي ,مة 	لكر�؟ ال، �لكن لفقد 
	لثقة ,� لنقصها، فالمؤمن ال ُيلَد¤ من ُجحر مرتين، �	لذ� تعّضه 
 	لحية يخاU من 	لحبل. �لقد جربُت هذb 	ألمة عشر	 	لمّر	
فوجد من يدعو Nلى مشر�� خيرّ�: Nلى NسعاU فقر	� ,� Nنجا9 
محتاجين ,� بنا� مسجد ,� Nقامة مستشفى(١) ,� معونة مجاهدين، 
فإ�	 صا# 	لماZ في يدb �جد جيبه ,� كيسه ,قرN 8ليه، فوضعه ,� 
�ضع بعضه فيه. من هنا صا# 	لنا3 يشّكو0 في كثير مّمن يجمع 
,قطا#  �في  هنا  نجدها  �,خر�   .�للمبّر	  للخير	  	لتبرعا
 Xلصال	لمسجد بعد 	يقو� في  :Zهللا عليها بالما	لتي مّن 	لخليج 	
فيتكلم  �	آلثا#،  للشو	هد  حافظ  	لبيا0  با#�  	للسا0  طلق  #جل 
فيهّز من 	لقلو8 حّباتها �يحّر� من 	لنفو3 ,عماقها، �يبكي ,سًى 
على حاZ 	لمسلمين �Nشفاقًا على هذ	 	لدين، �يستبكي 	لسامعين. 

______________________
(١) ال ,9#� لما�	 يؤّنث بعض 	لنا3 كلمة مستشفى كما يؤّنثو0 	لر,3، 

ر. �كالهما مذكَّ
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 	�N� ،عياله �قّلة ماله X9 شكا سو� حاله �كثر	بلغ منهم ما ,# 	فإ�
	لصنعة   >�r	لو< 	لدمو�   bلموعظة �هذ	  bهذ 	�N� ،>9هو >شّحا

!>X9لشحا	< 	�9,�
�لكنها  شّح  ,rمة  ليست   (Xمّر غير  قلت  (كما  ,ّمتنا  فأrمة 
,rمة ثقة، فإ0ِ 	لنا3ُ 	طمأنو	 Nلى طها#X 	لمشر�� �,مانة 	لد	عي، 
 mعنا, من  	لقالئد  �نزعو	  ,�ال9هم   b	فو, من  	لحلو�  ,خذ�	 
نسائهم �بذلوها. �ال يز	Z في ,ّمة محمد ‘ ,نا3 يؤثر�0 على 
,نفسهم، �يعرفو0 للسائل �	لمحر�� حّقه في ,مو	لهم، �ُيعطُو0 هللا 
ال يريد�0 جز	� �ال ثنا�، ما 	نقطعو	 �ال ينقطعوN 0لى يو� 	لقيامة. 
�قد عرU 	لنكد� (�هو 	لـ>عا#U<) هذb 	لحقيقة، فعالج كّف 
 UسعاN< لى نفوسهم في مشر��N لثقة	 X9لمحسنين ,يدَيهم بإعا	

,طفاZ 	لصحر	�<.
�ما مشر�� ,طفاZ 	لصحر	�؟

عرفتم ,0 	لثو#X 	لسو#ية كانت �	سطة 	لعقد، �كانت بيت 
بين  فيما  	لعربية  	لبال9  قطَعتها  	لتي   Zلنضا	 مرحلة  في  	لقصيد 
	لحربين، �كا0 فيها >	لصمو9< ,ما� 	الستعما# �>	لتصّد�< لر9ّ 
عد�	نه؛ كا0 فعًال ال قوًال، لم يكن ُخطَبًا ُتصا¤ �بيانا ُتسطَر، 
بل 9مًا ُير	m �,#�	حًا ُتزَهق، �نصر	ً على ,عد	� 	هللا ,� شهاX9 في 

سبيل 	هللا.
,نصا#ها  �قّل  ,عد	1ها  كثر  لّما  ناُ#ها  خَبْت   X#لثو	 �لكن 
�تكالبت عليها ِجال9(١) 	لمستعمرين �من ,عانهم من 	لمسلمين، 

______________________
(١) ,� ,هل 	لقوX �	لجَلد منهم.
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من  ,تت  �ما   Zفعا, من  فعلت  �ما   Zلسنغا	  mِفَر ,نسى  �لست 
,هو	Z، �ال فرسا0 	لجز	ئريين �N ُيِغير�0 من فوm خيولهم على 
جمو� 	لمتظاهرين ال يد#�0 َمن يدعسو0(١)، �سيوفهم مسلولة 
ُيبصر�0 َمن  	ليمين ال   	�� Zلشما	  بها �	 بأيديهم يضربو0 
يصيبو0، �قد 	نتفخت بر	نسهم 	لحمر	� �	نتشر �#	�هم كأنها 

,عال� مغموسة بالد�.
	لجنو9  	لفرنسيو0 �ال  	لثو#X ال  على  	لذ� قضى   0, على 
�	أل#من.  	لشركس  من  	لمتطوعو0  بل  �	لجز	ئريو0،   Zلسنغا	
,ما 	لجز	ئريو0 �	لسنغاليو0 	لمسلمو0 فقد خالطناهم -من َبعُد- 
�9	نيناهم فر,ينا ,0 ,كثرهم من 	لمؤمنين 	لمصّلين 	لصائمين، �لكن 
	لمستعمرين خدعوهم �,�هموهم ,ننا غير مسلمين �,فهموهم ,0 
قتالنا جها9 ُيثابو0 عليه، ثم Nنهم ُمكَرهو0 على 	لقتاZ ما لهم فيه 

خيا#.
�,ما 	لشركس، �0N كا0 ,كثرهم مسلمين، فإ0 �نبهم ,9هى 
للقتاZ ما  قاتلونا مختا#ين؛ هم تطّوعو	  �عذ#هم ,�هى، ألنهم 
,جبرهم عليه ,حد، قاتلونا طلبًا للدنيا �Nيثا#	ً لمنفعة عاجلة فيها 
	إليما0   Xبأخّو 	لمتمسكين  للمؤمنين  ثو	8  من  	هللا  عند  ما  على 
,بد	ً، �هم كانو	 ,خّس  ,ما 	أل#من فال عذ# لهم  	لقر�0.  �#	بطة 
فأكرمناهم  �جائعين  فآ�يناهم،  مطّر9ين  جا�1نا  ألنهم  �,َألَ� 
فصا#�	  ,سو	قنا  �مد	خل  بلدنا  ,بو	8  لهم  �فتحنا  �َقَريناهم، 
بفضلنا من 	ألغنيا�، ثم كا0 جز	َ�نا منهم ,0 ,عانو	 عدّ�نا علينا 

______________________
(١) 	لدعس كلمة فصيحة، ,ّما 	لدهس فما لها في 	لعربية ,صل.
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�جّر�9	 سالحهم في �جوهنا، ,كلو	 خبَزنا �نصر�	 خصمنا عمد	ً 
�قصد	ً �لؤمًا �كيد	ً.

*   *   *
�ال  سالحهم  ,لَقْو	  ما  	لثو	#  �لكن   ،X#لثو	 على  ُقِضي 
ملجأ  �جد�	  فما  حولهم  	لبال9  في  نظر�	  لعدّ�هم،  	ستسلمو	 
"�	لصحر	�  	لصحر	�.  Nلى  فعا�9	  تحميهم،  �9لة  �ال  ُيلِجُئهم 
 Zلجما	آلسا9 �	ال N غنا�، فال يعيش فيها, Xعرين ,سو9 ال حظير
 bإلسال� من هذ	نبثق 	 	لجَمل. لذلك  قّوX 	ألسد �صبر  له  �َمن 
من  �ال   ،m	لعر	 سو	9  من  �ال  	لشا�   جّنا من  ال  	لصحر	�، 
تحت قبا8 	لقسطنطينية �ال بجنب Nيو	0 كسر�، �ال في ,�#با 

	لتي كانت يومئذٍ غابة �حو£ على صو#X بني ��9"(١) 
َ,َسـْدNّنما 	إلسالُ� في 	لصحر	 	مَتَهْد مسـلـم  كـلُّ  ليـجـيَ� 

�#حم 	هللا 	لر	فعي(٢).
 فيه سنو	 9خلو	 	لصحر	� �نزلو	 �	�9 سرحا0، عاشو	 
ْنك �	حتملو	. �لكن هل يحتمل ,طفاُلهم مثل ما  على 	لضيق �	لضَّ
يحتملو0؟ هنالك فتح 	لنكد� في >	أليا�< با8 	لتبّر� لمساعدتهم 
�9عاهم >,طفاZ 	لصحر	�<، �صا# ينشر كل يو� ,سما� 	لمتبّرعين 
�مبلغ ما تبّرعو	 به، �يعلن في كل يو� (,� في كل عد9) ,0 من 
9فع قرشًا �لم يجدb مذكو#	ً معَلنًا فلير	جعه، �صا# كّلما 	جتمع 

______________________
(١) 	لفقرX من كتابي >من نفحا 	لحر�<.

(٢) 	لبيت له، �هو من نشيد مشهو# من ,ناشيدb 	لتي تمشي على 	أللسنة 
(مجاهد).
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#ئيسها سلطا0  	لتي كا0  	للجنة  Nلى  ,#سله   Zلما	 مبلغ من  لديه 
 X#نشر صو ثم  Nليه  	لمبلغ   >ZيصاN<بـ Nقر	#	ً  منه  �,خذ  	ألطر£ 
>	إليصاZ<. َفطْمَأ0 بذلك 	لمتبّرعين �سّد 	لثقو8 	لتي تمتّد منها 
 بعدb جمعيا بها  عمَلت  سّنة حسنة  �كانت  	لسا#قين،  ,صابع 
 0N �هيئا، سيأتي 	لحديث عنها في موضعه من هذb 	لذكريا

,#	9 	هللا.
*   *   *

 عشر	  �,  مئا يومئذٍ  	لصحر	�<   Zطفا,< كا0  �لئن 
,� فقد  	لجو�   Xمع شد �	لغذ	 	لمئا، �كانت مشكلتهم نقص 
	لكسا� مع لذعة 	لبر9، فإ0 ,مامنا 	ليو� مشكلة ,كبر، ليست 	لجو� 
�ال 	لعر� �لكن ما هو ,شّد من �لك �هو 	لكفر، �هي مشكلة 
مئا 	آلالU ,� ,كثر من �لك، مّمن ,خرَجتهم ,حد	§ لبنا0 �غير 
 ،لبنا0 من بيوتهم، ثم َهدمت بيوتهم ,� نسفتها فلم َتبَق لهم بيو
9َ بأهليهم �,َُسرهم فلم َتبَق لهم 9	# يسكنو0 فيها �ال قريب �,�
يسكنوN 0ليه. لم تصنع �لك >	أليد� 	آلثمة< للمجرَمين 	لقذَ#ين 
بيغن �شا#�0 فقط، بل صنع مثَل هذ	 �,شنَع �,بشع من هذ	 غيُر 
بيغن �شا#�0، نا3 ,كَفر منهما كفر	ً �,عظم منهما جرمًا. �ما كل 
ما ُيعَلم ُيقاZ، �ما كل ما ُيكَتم ال ُيعَلم، �	لمد	# على من يفهم!

�لكني  ,حصيتهم  ما   ،Uأللو	  مئا �هم   Zألطفا	 هؤال� 
 ،,كثر مّما �كر لعّلي نقصت ألنهم  بالغت في عّدهم، بل  ما 
 	متّد لقد  يتوّالهم؟  َمن  عنهم؟   Zلمسؤ�	 َمن   Zألطفا	 هؤال� 
	أليد� Nلى 	نتشالهم، �لكنها ,يد� 	لمبّشرين �,يد� 	لشيوعيين 
�,يد� ,مثالهم من 	لُملِحدين، ,خذتهم لتبّدZ ,سما�هم �عقائدهم 
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لنا ,صدقا�  ,عد	�  بديننا  كّفا#	ً  ,بنا1نا  فيصير�	 �هم  �,فكا#هم، 
لعدّ�نا! لقد خّبر�ني ,0 >سيدتي< (ال سيدتي ,نا فما لي سيدX، ,نا 
سيد نفسي، بل هي مجّلة تصد# هنا �لكن ال ُترسل Nلّي �لم ,َ#ها 
 ،Zألطفا	لى َتبّني هؤال� N لسعو9ية	ألسر 	سمها >سيدتي<) 9عت 	
ُخّبر بذلك Nثر حلقة من حديثي 	إل�	عي 	ليومي كا0 موضوعها 
مشكلة هؤال� 	ألطفاZ. �هذb 9عوX ال شك ,0 فيها خير	ً �N تنقذهم 
ثم يكو0  	لتبشير �	الستعما#  ,نصا#  يكونو	 -�N	 كبر�	-   0, من 
 bهتمامها بهم، �لكن هذ	لمجلة ُتشَكر على 	لنا#، �	لى N مصيرهم
	لدعوX تعترضها عو	#w يمكن ,0 نجد لها 0N 	جتمعنا �فّكرنا 
عالجًا. منها 	السم 	لذ� نسمي به من ال نعرU له من 	ألطفاZ ,مًا 
�ال ,بًا، لمن ننسبه؟ ,يتبّناb 	لذ� يأخذb �يرعاb؟ 0N 	لتبّني محظو# 
Nليها فكيف تكشف ,مامه �N	 كبر   Xضّمته ,سر 	�N� .إلسال�	في 
 نسا1ها �هو ,جنبي عنها؟ �0N كانت بنتًا فكيف تخالط �N	 كبَر
#جاZ 	ألسرX �هي ,جنبية شرعًا عنهم تحّل بالز�	| لهم؟ 0N كا0 
 	لمر,X صا# �,#ضَعته  سنتين  َيِز9ْ عمرb عن  لم  	لطفل #ضيعًا 
 |�r جها ,� من�r لرضا�، �صا# ,�ال9ها كلهم من	مًا له من ,
لها غيرb، قبله ,� بعدb، �,�ال�r 9جها منها ,� من غيرها صا#�	 
 0N لعمل	سهلة، �لكن ما  bلذ� #ضع. هذ	لطفل 	 	لهذ XخوN كلهم
,خذ�b �عمرb فوm 	لسنتين؟ هذb مسألة جا� 	ستطر	9	ً، �لكنها 
مشكلة قائمة، 0N لم تجتمع على حّلها عقوZ 	لمفّكرين �,يد� 
	لقا9#ين كا0 منها بال� مستطير �9	� خطير ال نبر, من عقابيله بعد 

قرنين من 	لزما0، فتد	#كوb من 	آل0.
*   *   *
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كانت   (١٩٣١-١٩٣٢) �أليا�  جريد�  في  �شتغالي  خال� 
 ��نتخابا� ١٩٣١/١٢/٢٠. /قد عرَفت +مشق قبلها ثالثة �نتخابا
8/ 38بعة، /لكن بعضها لم 8+3كه /بعضها 8+3كُته /لكن ما شا3كت 
فيه، /هذE 8/� �نتخابا� 8خوC غما3ها /8صلى نا3ها. /8نا هنا 
T/ّ+8 ما بقي لدRّ من Qكريا�، ال 8سّجل تا3يخًا، /لكن حديث 
هذE �النتخابا� ال ُيفَهم \ال بعرCٍ تا3يخي سريع؛ >فِلم< قصير 

فيه �لرمز /�إلشا�3، ليس فيه �لشر^ /ال �لتفصيل.
متعاقبة في  ُنشر� في سنين  �3/8قي مقاال� كثير�  بين   T\
 ،(١)3�Qc ٨ �بيو �3<، /سو3يا �لرسمية تحتفل �ليو�Qc ٨< fكرQ
/لكن �لحا+ثة �لتي كنا نحتفل بذكر�ها غير �لتي ُيحتَفل بها �ليو�، 
 R33 سنة ١٩٢٠ 8علن �ستقال�َ سو3يا �لمؤتمُر �لسو�Qc ٨ �ففي يو
�لشا�  بال+   R8 �لطبيعية،  بحد/+ها  كلها  فيه سو3يا  ُمّثلت   Rلذ�
 Tعن لبنا Tفيه مند/بو T، /كا�في سو�لف �أليا kكما كانت ُتعر
/فلسطين /�ألT+3، /كاT 3ئيسه �لسيد محمد 3شيد 3ضا صاحب 

>�لمنا3<.
/قد قلت لكم \ني كنت مّمن ُ+عي \ليه /لكن من تحت، /قد 
حضرته /لكن من >بّر�<؛ Qلك T8 �لمدعّوين كانو� فريَقين، فريق 
كانو� فوp، في >�لسر�R8) >R في قصر �لحكومة �لذR �نعقد فيه 
 Tيشربو/ T/3يقّر/ Tلمؤتمر)، /كانو� قاعدين مستريحين يتكلمو�
8ما�  �لشاq3، مصفوفين  �لحا3ّ /�لبا3+، /فريق كانو� تحت: في 
8قد�مهم طو�  \لى بر+f، /كانو� /�قفين على  �لسر�R ظهو3هم 

______________________
 ،pلعر��/ �لشا�  في  عليه   k3َلمتعا� �سمه  /هو   ،v3ما هو   3�Qc  (١)

� فيه �ألشعا3 /جاx في �آلثا3.+َ3//
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�ال  يشربو0،  �ال  يأكلو0  �ال  يتكلمو0  ال  	لمؤتمر  	نعقا9   Xمّد
 �ّr< 	,0 يعملو 	حتاجو	0 N >لحّما�	لى >N 	ُيسمح لهم ,0 يذهبو
فيه  كا0  	لذ�  	لفريق  ,هل مصر. �هذ	 هو   Zيقو 	لنا3<(١) كما 

تالميذ 	لمد	#3، �كنت ,نا معهم.
هذ	 ,�Z مجلس نيابي عرفته، ,� كا0 كالمجلس 	لنيابي. ,ما 
	لكال� في 	نتخا8 ,عضائه، كيف تم �كيف كا0 	ختيا#هم، فال 
,عرU عنه شيئًا. �قد كا0 قبله 	نتخا8 #جاZ من 9مشق ليكونو	 
نّو	بًا عنها في >مجلس 	لمبعوثا0<(٢)، �ال ,عرN Uال شطر بيت فيه 
,سما1هم، �من حر�فه ُيعَرU تا#يخ N#سالهم على طريقة حسا8 

	لُجّمل 	لذ� كا0 	لنا3 يعتنو0 به في تلك 	أليا�، �هو: 
سليما0ُ #شد� �	لشفيُق محمد

�	لتا#يخ هو سنة ١٣٢٤ 	لتي تو	فق عا� ١٩٠٦(٣). �سليما0 
ر، 	لذ� كا0 مفتي 	لشا� قبل  هو سليما0 	لجوَخد	# 	لعالِم 	لمعمَّ
 ،Zلعد	 	لتمييز �كاr� 0ير  	لحر8 	أل�لى �كا0 #ئيس محكمة 
 �,#جأ 	سمه   �كر مّمن   bغير �عن  عنه  	لكال�  �سيأتي 
حديثه. �#شد� هو (على ما ,ظن) #شد� بك 	لشمعة، �شفيق 
باشا،   Zمّمن شنقهم جما 	لعظم، �كا0  	لمؤّيد  باشا  هو شفيق 

______________________
(١) كلمة >�r< ,صلها >ِسّي<، �منها جا� قولهم >ال سيما<، �هي عربية 

بمعنى >مثل<.
(٢) جمع مبعو§، �لعله فا#سي 	ألصل، �معناb >مجلس 	لمبعوثين<.

(٣) مّما �كر�	 من 	لفر�m بين سنة �عا� ,0 	أل�لى للسنة 	لقمرية �	لعا� 
للسنة 	لشمسية.
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�محمد هو محمد فو�� باشا �لعظم، ��لد خالد بك �ئيس ����� 
سو�يا مّر�,. �في +هني () شيخ مشايخنا �لشيخ عبد �لمحسن 
�ألسطو�ني كا) من �لنّو�9 في �لمجلس �لعثماني، �لست (حّقق 
�لمحسن حديث طويل  +لك �ال (��B متى كا)، �للشيخ عبد 
.Dلرجا� Fشا� �هللا- عندما (تكلم عّمن عرفت من (عال (L- يجي�

 Mنهم سّمو) (ظّن  (ّلفو� مجلسًا  �لفرنسيين  (��ئل حكم  �في 
�لغربي  �لبهو  في  كا)  (نه  Lال  عنه  (+كر  ال  �لتشريعي،  �لمجلس 
�في  من Bخله.  �قاطعو�   Mقاطعو  Uلنا�  ()� �لمرجة  من سر�� 
+�كرتي صو�X ��ضحة هي () LماF �لشافعية في �ألمو�، �لشيخ 
 Zفتر فيه،  () يكو) عضو�ً  �لعطا�، كا) قد �ضي  �لحميد  عبد 
�لناU �لصالX خلفه ��نقطع هو عن �إلمامة، ثم عاB فجأX، فلما 
سمع �لناU صوته �هو يكّبر تكبير �إلحر�F لصالX �لعشا� سّلمو� 

�تركوM. �(ستغفر �هللا لهم من هذ� �لعمل، فإنه ال يجو�!

ثّم كا) (�D �نتخا9 أل�D مجلس، هو �لمجلس �لتأسيسي 
 Dلجنر�� قبل عّما صنع  �لدستو�. �قد حدثتكم من  �لذ� �ضع 
يصنعه  �ما  مستعمر  غاصب  كّل  َجها��ً  يصنعه  ما  �هو  غو��، 
سر�ً كل عدّ� (� عو) للعدّ�، �هو تفريق جماعتنا �Lيقاh �لُفرقة 
�لتي  �لجاهلية  �لعصبيا,  بإحيا�  �إليما)   Xألُخّو ��لكيد  بيننا، 
تجعل �لعر9 َعَرَبْين (كما يقوD �لمثل) بل ثالثة (� (�بعة... ��ُهللا 
ما (��L Bال () يكو) �لعر9 �لمسلمو) فرعًا ��حد�ً من �Bحة �ألمة 
�لمسلمة �لو�حدX. قّسم غو�� �لبالB �لتي عرفتها (ياF طفولتي �الية 
منها خمس حكوما,:  فجعل  قسمها  بعض �الية)   �)) عثمانية 
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�لعلوييين،  �لكبير،  لبنا�  حلب،  حكومة  �مشق،  حكومة 
.���لد

ما لبنا� �لكبير؟

 ،�&نه جبل لبنا� ما ُضّم &ليه من مد� �لساحل منها بير
�ألقضية �أل�بعة �لتي 5ُخذ� من سو�يا، منها طر�بلس �لبقا-. 
 ���لطالما صرخنا في �لمظاهر�� كتبنا في �لصحف �لمنشو
هب  لما  فنسيناها.  �ألمد   Eطا ثم  �أل�بعة،  باألقضية  نطالب 
(�لكمالية)،  �لتركية  للحكومة   Iلشا�  J�5 من  قطعة  �لفرنسيو� 
�، طالبنا بها ِصحنا كتبنا نظمنا �لقصائد �هي لو�O �إلسكند
&لى مجلس  كما ِصحنا طالبنا شكونا  نسيناها.  ثم  �ألغاني، 
ثم  عّكا،  يافا  حيفا  على   ��لعا�  Uللصو� عد�  لّما  �ألمن 
نسينا عّكا يافا حيفا جعلنا 5كبر هّمنا 5قصى مطالبنا بعد نكبة 
١٩٦٧ �لمطالبة بإ��لة Wثا� �لعد��، �لمطالبة باللسا� ال بالسيف 
�لّسنا�، 5[ &بقاO ما كا� على ما كا�. ثم كانت فتنة �لدعو] &لى 
له  فيتر^  �لحر�مي،  �لبيت مع  �5 يصطلح صاحب  �لسالI؛ 5[ 
بالسرقتين  �للص  فأمسك  ثانيًا،  &ليه ما سرقه  ليرّ�  5ًال  ما سرقه 
��� عليهما سرقة بعض 5�J لبنا�! ما �لسبب في هذ� كله؟ 
�لسبب �5 �لمرO &ْ� طرقه �للص طلب شرطة �لنجد]، �لشرطي 
بالسالj ليحمي 5منه. 5[ �5 من  Eبالما kهنا حليف �لحر�مي يمّد
سرl ما فيها طر� 5هلها، من  k�حّق �للص &� �خل ����ً غير ��
حّقه بمنطق هذ� �لشرطي �5 يناW Iمنًا فال يزعجه صاحب �لد�� عن 

منامه بحركته 5 بكالمه!
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,عوN 9لى حديثي: لم يسكت ,هل 	لشا� على 	حتالZ ,#ضهم 
�تقطيع ,�صاZ بال9هم، �ما نامو	 على 	لضيم �ال #ضو	 بالهو	0، 
�0ْN هم هد�1	 قليًال فإنه هد�� 	لبركا0، ما 	نطفأ في قلبه 	لنا# 
�لكن �قفت لتعو9 فتنطلق، �ال يطمئّن Nلى 	لبركا�N 0	 هد, Nّال 
	ألحمق 	لمغر�#. ما 	ستر	حو	 يومًا �ال ,#	حو	 	لمستعمرين حتى 
 (!) 	ضطر�هم Nلى Nنشا� >	التحا9 	لسو#�< 	لذ� يضّم حكوما
9مشق �حلب �	لعلويين، ثم 	قتصر على 9مشق �حلب. �كانت 
>	لد�لة 	لسو#ية< 	لتي ُ�لد في ١٢/١٥/ ١٩٢٤ �لم يرwَ بها 
,حد. �	ستمّر 	لنضاZ �قامت 	لثو#X، ثم جا� 	لمسيو �9 جوفنيل 
مفوضًا ساميًا، �,علن ,0 	لّسلم لمن ,#	9 	لّسلم �	لحر8 لمن ,#	9 
 X#لثو	ً، �لو قد# ,0 ُيخِمد 	ال مضطرN لّسال�	 wلحر8، �ما عر	

حربًا ما طلب �لك سالمًا. 

�كانت 	النتخابا، �جا� >	لجمعية 	لتأسيسية< في نيسا0 
(Nبريل) سنة ١٩٢٨ لوضع 9ستو# للبال9... �للحديث بقايا.

*   *   *



٧٨



٧٩

-٤٥-
من 	لّصحافة Nلى 	لتعليم

كثير  طويل،  �حديثها   .	النتخابا حديث  في   Z	r, ال 
 3ّ,  	النتخابا في  ير�0  �	لنا3   ،Zلذيو	 مديد   Zلفصو	
>	لديموقر	طية<  ُيبِلغك محر	بها. قلت  	لذ�  	لديموقر	طية �بابها 
�في عربيتنا ما ُيغني عنها �يسّد مسّدها، لكن 	لنا3 ,لفو	 تر9يد 
كلما غريبة عنا تقليد	ً لغيرنا، مّمن نحسبهم ,#قى منا �نحسب 
من  �نقف  ,ئمة  نتخذهم  لذلك  �9ننا،  من   X#لحضا	 ,هل  ,نهم 
 Zقو, لكن  	لتقليد  هذ	  ,#تضي  ال  �,نا  بهم.  >مقتدين<  �#	ئهم 

	لكلمة 	لتي يفهمها 	لنا3.

�ما 	لديموقر	طية؟

 (Demos) 3غريقيتين: 9يموN من كلمتين Xحد	نها كلمة �N
�معناها 	لشعب، �كر	تو3 (Kratos) بمعنى 	لسلطة. �نحن نقّر 
سلطة 	لشعب �نعرU له حّقه باختيا# #ئيسه، �هذ	 هو ,سلو8 
لنا  	لمطلقة، أل0  	لسلطة  لرئيسه  له �ال  >	لبيعة<، �لكنا ال نر� 
Nلهيًا ليس ألحد من  قانونًا ,ساسيًا، 9ستو#	ً  	لمسلمين-  -معشر 
	لبشر مخالفته ,� تبديل ,حكامه 	لثابتة. �	ألحكا� في هذ	 	لدستو# 
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 Zألمكنة، كالعد	منة �rأل	 Zتبّدله بتبّد # ضربا0: ضر8 ال ُيتصوَّ
بتبّدلها،  تبّدله  ُينَكر  في 	لقضا� �	لشو#� في 	إل9	X#، �قسم ال 
�هو 	لطريق Nلى Nقر	# 	لعدZ �تحقيق 	لشو#�. فتشكيل 	لمحاكم 
�9#جاتها، �	لمر	فعا �,صولها، �,سلو8 	لشو#� �طريقتها، 
�كل ما فيه 	لمصلحة للنا3 �	لرفعة للوطن �لم َيِر9ْ في تحريمه 
 bعن ضّد 	ينَهو  0,� bُيِقّر�� به  يأمر�	   0, 	لشعب  فلُنّو	8  نص، 

.bيمنعو�
�ينطق  	لشعب  عن  ينو8  من  نختا#  كيف   :Zنسأ  0, بقي 
باسمه؟ من يبحث عن مصلحته �يبّين ,ين توجد هذb 	لمصلحة؟ 
Nنهم >,هل 	لحّل �	لعقد<. �ليس لهم عندنا نظا� محّد9، �لكن 
كل �	حد منا يستطيع ,0 يكتب قائمة بأسمائهم. ,ال تستطيع ,0 
تسّمي ثالثين من ,هل بلد� مّمن يعرU 	لنا3 ,قد	#هم �يّتفقو0 
 0N� ،لقولهم 	ستمعو	 	0 قالوN� ،ليهمN 0الطمئنا	لثقة بهم �	على 
#,�	 #,يًا #جعو	 Nلى #,يهم، ,� عّلقو	 عليه �عّدلو	 فيه �لكن لم 
يهملوb �لم يّطرحوb؟ من علما� 	لدين، �من 	لمرّبين �	لمعّلمين 
مين، �كّل من كا0 من ,هل 	لصال5 �	لخير: من  �	لوجها� �	لمقدَّ
	لتجا# �#جاZ 	ألعماZ، �من 	ألطبا� �	لمحامين، �	لمتقاعدين 
 Uُعر مّمن  هؤال�   Zمثا,� �	لموظفين،   Xلقضا	 من  	لمجّربين 
	لبلد  �	لحر� على مصلحة  	لعقل  �	ألمانة �صّحة  باالستقامة 
	لذين يختا0�#  	لحّل �	لعقد<  �على #ضا 	هللا. هؤال� هم >,هل 
	لحاكم، خليفًة سّميناb ,� ,مير 	لمؤمنين، فليس 	لمد	# على 	السم 

�لكن على 	لمسّمى.
هذb هي >	لديموقر	طية< 	لمبصرX. ,ما >	النتخابا< بصو#تها 
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	لتي نعرفها فهي 	لديموقر	طية 	لعميا�، 	لحّق فيها مع َمن هم ,كثر 
 عد9	ً ال مع من هم ,قو� سبيًال �,قو� 9ليًال. ُتهَد# فيها 	لكفايا
�ُتعّطل 	لمز	يا، �يستو� عند >	لتصويت< 	لقاضي �	للّص، �Nما� 
	لمسجد �سا#m 	ألحذية، �,ستا� 	لجامعة �ناطو# 	لماخو#؛ كل 

.منهم له صو، �ال َيْرَجح في 	لميز	0 صو على صو

عملية  Nلى  محتا|  	لمريض   0, 	لجّر	5  	لطبيب   �,# فإ0 
 >	ألكثرية< من 	لموظفين 	إل9	#يين ,#� ،عاجلة 0N تأّخَر ما
في 	لمستشفى �	لممّرضين �	لخد� #فض 	لعملية، كا0 	لحّق في 
	لنظا� 	لبرلماني معهم �	لر,� لهم، �لو ما 	لمريض! �0N قّر# 
نفا9   �,  �	لمحّر  Z#يًا الختال	ضطر	لهبو} هبوطًا 	  X#لطيا	 #با0 
	لوقو9 ,� سو� حاZ 	لجّو، �#, ,كثرية 	لركا8 	الستمر	# في 
 X#لطيا	 �لو سقطت  #,يهم،  �	لر,�  معهم  	لحق  كا0  	لطير	0، 

�تحطمت.

 Xلمجّر8 �خبر	 فيه علم  	لبرلماني؛ يضيع  	لنظا�  هذ	 هو 
	لخبير، �يستو� فيه 	لذين يعلمو0 �	لذين ال يعلمو0.

تخصيص  من  	لبلد	0  بعض  في  	بُتد�  ما  Nليه  	نضّم  فإ0 
كا0  �	لفّالحين، �لو   Zللُعّما 	لمجلس  مقاعد  معّين من  نصيب 
تبعاتها  حمل  على  �,قد#  بالنيابة  ,حّق  هو  َمن  حين  	لمرشَّ في 
�	لنهوw بأعبائها... كا0 �لك هو 	لنز�N Zلى 	لد#� 	ألسفل من 
>نا#< 	إلفسا9. ال ,قوZ هذ	 كرهًا بالعماZ �	لفالحين. ال؛ �,عو� 
 	�N فالعامل �	لفال5 هما يد	 	ألمة  	لجاهلين،  باهللا ,0 ,كو0 من 
كا0 	لعلما� هم 	لر,3 	لذ� يفّكر �كا0 	أل9با� هم 	لقلب 	لذ� 
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يحّس، �ال يصلح جسد ُبتَر يد	b �لو كبر عقله �	تسع قلبه. بل 
أل0 كل حكيم منصف يحّد9 	لغاية ثم يبتغي Nليها 	لوسيلة، فإ0ْ 
مرw �لدb لم يأخذN bلى 	لمحامي �لو كا0 ,كبر محامي 	لبلد، 
بل يأخذN bلى ,قر8 طبيب، �0N كانت له قضية في 	لمحكمة لم 
 0N� ،لمحامي	جع 	ألطبا� بل ير	 mلطبيب �لو كا0 ,حذ	يستشر 
Nّال  ينفعه  لم  ُيِفْدb طبيب �ال محاٍ�،  لم   X#لسيا	 	نخرm �9ال8 

>عامل 	لبنشر<، ,� مرّقع Nطا#	 	لد�	ليب.
فما 	لغاية من 	فتتا5 	لمجلس 	لنيابي �ما عمل 	لنائب فيه؟ 
0N عمله �ضع 	لقو	نين على ,ّال تخالف 9ستو# 	لبال9، ال سيما 
ًال من 	لسما�، فهل يقد# 	لعامل �	لفال5 على �ضع  �N	 كا0 منزَّ
	لقو	نين ,� مناقشة مشر�عاتها؟ 0N 	لحكمة هي ,0 تضع 	لشي� 
في موضعه �	لرجل في مكانه، �Nال كنت كمن يلبس بنطاله بيديه 
�يمشي  عنقه  في   b�	حذ �يعّلق  #جَليه  في  #9	ئه  ي  ُكمَّ �يدخل 

حافيًا!
د  �0N من ,ما#	 	لساعة �عالما 	قتر	8 	لقيامة ,0 يوسَّ
	ألمر Nلى غير ,هله، �,0 يكلَّف 	لرجل غير 	لعمل 	لذ� ,تقنه �,0 

يوضع في غير 	لموضع 	لذ� يصلح له.
ما  بكل  �,خذناها  	لعصرية   X#لحضا	  bبهذ ُفتِّنا  لّما  �لكنا 
	لبرلماني.  	لنظا�  ,خذنا   ،b9فسا �بد	  عيبه  با0  �لو  حتى  فيها، 
	لقو	عد  	لحّل �	لعقد ��ضع  ,هل  	ختيا#  تنظيم  باإلمكا0  �كا0 
�ال  	آل0،  هو  كما  فوضى  يبقى  فال  	الختيا#،  لهذ	  �	لضو	بط 
 جر  	النتخابا  bهذ �ليت   .	النتخابا  bهذ معايب  نحمل 
Nنكلتر	  # في  ُتز�َّ  بانتخابا عندنا كما تجر� عندهم! ما سمعنا 
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مَعّدX من  فُترمى صنا9يقها �توضع في مكانها صنا9يق  ,� فرنسا 
	لحاكمو0  ,مالها  	لمنتخبو0 �لكن  ما سطرها   m	#�, فيها  قبُل، 
حتى صا# نتيجتها معر�فة قبل ,0 ُتجر�، �نسبة 	ألصو	 	لتي 
,0 تكو0 	النتخابا، ال سيما في  قبل   	لناجحو0 ُحّد9 نالها 
>	الستفتا�< 	لشعبي 	لعاّ�. لقد ,قبل 9يغوZ عليه �,كثر 	للجو� Nليه 
فسقط فيه، �هو 	لذ� ,نهض فرنسا من سقطتها �N 9ّ#ليها قوتها 
�منزلتها، كما سقط تشرشل 	لذ� صنع إلنكلتر	 ما لم يصنعه لها 
Nال قليل في تا#يخها 	لطويل. �ما جر� 	ستفتا� عندنا Nال كانت 
نتيجته (	لمهّيأX من قبل) تسعمئة �تسعة �تسعين �تسعة ,عشا# من 

!كل ,لف من 	ألصو	

	لمسرحيا 	لهزلية يَدعو0 فيها شيئًا من >	لمجهوZ< ليرغب 
	لمشاهد�0 في علمه، ُيبُقو0 فيها >عقدX< يتشّوقوN 0لى حّلها؛ هذ	 
ما يقتضيه 	لتأليف 	لمسرحي، �هذb مهاZr (كوميديا) جانبت 
قو	عد 	لتأليف كما جانبت طريق 	لحّق، فلم تبَق فيها >عقدX< ألنها 
هي �	تها عقدX 	لُعَقد. كّل خديعة فيها خا�9 �مخد��، �	لخا�9 
 Uلشعب َمن ال يعر	لشعب؟ ما في 	لمخد��؟ 	فمن  Uهنا معر�
	لحقيقة �يسخر منها، �يّتخذ من حديثها ما يمأل بذكرb مجالَسه 
�يضع لها من 	لنكا ما يسّلي به نفسه. فَلْم ُيخَد� 	لشعب. فَمن 
�سائل  �من  >	ستخبا#	ته<  من  له  ,كثرهم   0N 	ألجانب؟  0�N؟ 
Nعالمه ما يد#� به 	لحقيقة كلها. �لكنهم يمشو0 مع مصالحهم، 
 0, ,نهم صّدقوها أل0 مصلحتهم في  ,ظهر�	  فربما  9ينهم،  هي 
يظهر�	 ,نهم قد صّدقوها. فهل يخدعو0 	هللا، �هو 	لمّطلع على 

	لسر	ئر �	لبو	طن 	لعالِم بالظو	هر �	لخو	في؟
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فدخلت   Xمر عقلي  �خّف   ،Xكثير  	نتخابا  شهد لقد 
(سنة ١٩٤٧) �	حد	ً منها، �سيأتي حديثها. فما #,يت فيها كلها 

	نتخابا صحيحة Nال مرتين.
�لقد �صلت في 	لحلقة 	لسابقة من �كرياتي Nلى >	لجمعية 
	لتأسيسية<، ,� 	لمجلس 	لنيابي 	لذ� 	جتمع سنة ١٩٢٨ لوضع 
 �rفو مشر�َعه  	لذ� �ضع  	لدستوَ#   ,قّر �قد  	لبال9.  9ستو# 
	لغّز�، 	ألستا� في كلية 	لحقوm، �	لذ� شغل 	لنا3َ موُته قتيًال 
	لتي  	ألستركنين  حّبة  كانت  لقد  عالمًا.  حياته  مّما شغلتهم  ,كثر 
9 به 	لمجاZَ 	أل�Z ألحا9يث 	لنا3 في مجالسهم �مقاالتهم �,
في صحفهم �مجّالتهم rمنًا طويًال. �في قّصة موته ِعبرX ,�ّكر بها، 
 �,#جو ,ّال ,سي� Nلى ,حد بإعاX9 �كرها. لقد كانت له �rجة �	
	بن ,� شا8ّ مكتمل  له  	لمثاZ، �كا0  قليل   Zجما نسب ��	
	لشبا8، ,بقاb قريبًا منها ثم 	شتغل بعمله 	لوطني عنها، �هي شاّبة 
في عّز 	لشبا8، فأ9خل بذلك 	لشيطا0 بينهما، فأغر	هما بإr	حته 
#به،  لقا�  Nلى  هو  فذهب  حبهما،  متعة  لهما  لتتّم  طريقهما  من 

��هبا Nلى 	لسجن فقضيا فيه ,كثر عمرهما.
 Zلد�	 	لدستو# �جعلته كدساتير  	لتأسيسية  	لجمعية   ,قّر
فاشتمل على كل  �,َتّمها،  	قتبسته من ,حدثها  	لمستقّلة،   Xلحّر	
 X#	9N لتاّ� في	ستقاللنا 	لكاملة لنا على ,#ضنا �	 X9لسيا	ما يحّقق 
شؤ�ننا، �لكنه لم ير	ِ� ,صوZ 9يننا �منهج #بنا في 	لتز	� شريعته 
	ألمة   Xحد� �في  باّتباعها،  Nال  مسلمًا  	لمسلم  يكو0  ال  	لتي 
	لمسلمة �#بطها بر	بطة 	إليما0 	لتي صّر5 بها 	لقر�0، ال بر�	بط 
	للسا0 �	أل�طا0 �	لبلد	0 �كل ما ,�حى به 	لشيطاN 0لى ,عد	ئنا 
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ليفّرقو	 به جمعنا �ُيذِهبو	 به #يحنا. �جا� 	لدستو# في مئة �خمس 
منها �,صر�	 على  مو	9  	لفرنسيو0 سّت   wعتر	� ،X9ما  Xعشر
طلب حذفها، هي 	لتي نسَيت �جو9هم في بال9نا �قيامهم على 
	لتأسيسية  	لجمعية   �,صّر ,مو#نا،  بمقاليد  �تصّرفهم  #�1سنا 
عليها. �	شتّد 	لنضاZ، �تحّر� 	لشعب �ما كا0 قد سكن، �كانت 
	لمظاهر	 �كا0 	لصد	� مع ُقو� 	ألمن 	لتي كانت في 	لحقيقة 
قو� إل�ها8 	ألمن �لبّث 	لذعر. �كا0 	لعهد بالثو#X قريبًا فخافو	 
,0 تعو9 فتشتعل نا#ها، فتركو	 	لدستو# كما هو �لكنهم ,ضافو	 
Nليه ماX9 تقّيد يديه �ِ#جليه، هي >	لماX9 ١١٦< 	لتي صا# مثًال 
 Zُنظمت قصائد، �لشوقي فيها قو� مضر�بًا �ُكتِبت عنها مقاال
لم ,ُعد ,حفظ منه Nال شطر بيت �هو >َيبقى 	لكتا8ُ �ليس يبقى 

	لُملَحُق<، يعني بالملَحق هذb 	لماX9 �بالكتا8 	لدستو#.

كا0 �لك سنة ١٩٢٨، �,نا ,تكلم 	آل0 عن 	نتخابا سنة 
تلك  	ألخير،  من شهرها  	لعشرين  	ليو�  في  كانت  	لتي   ١٩٣١
مر	كزها،  �هاجمو	  عليها  	لنا3  فها|  تز�يرها  	فُتضح  	لتي 
 	لمظاهر	 في 	الحتجا| عليها �	لمصا9ما �	تصلت مو	كب 
بين 	لمتظاهرين �بين 	لجنو9 	لمسلحين. 	لجنو9 	لذين يحملو0 
من  للمتظاهرين  �ما   ،�	لدّبابا  	لمصّفحا �تحميهم   m9لبنا	
سالN 5ال 	لحجا#X �	لمفرَقعا(١)، �هي قنابل بد	ئية يصنعها نا3 
من ,هل 	لشا�، مهر�	 في صنعها من 	لخرm �	لبا#�9 �	لحصى 
به  يعّبر  ما   Z�, قليل. �كا0  لها �9ّ� عظيم �,��  �,شيا� يكو0 

______________________
(١) �ضع 	لنا3 لها هذ	 	السم، ال ,9#� َمن ,�Z من سّماها به.
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	لمتظاهر�0 عن غضبهم عربا 	لتر	� 	لذ� ,نشأته شركة بلجيكية 
من قبل مولد�، مّد له خّطين: خطًا من ميد	0 	لمرجة (	لذ� 
بميد	0  قديمًا   Uيعر 	لَميد	0 (�كا0  Nلى  	لشهد	�)  بساحة  ُسّمي 
	لحصى)، �خطًا من 	لمرجة Nلى 	لُمهاجرين على سفح قاسيو0، 
بر�9)  ,بنا�  (,كبر  تو#	  نهر  	ألبيض على  	لجسر  منه عند  يتفّر� 
فر� Nلى حّي 	لشيخ محيي 	لدين (	لمنسوN 8لى محيي 	لدين بن 
عربي، �هو في 	لفلسفة �في 	لكتابة �#�X من 	لّذ#� �لكن في 
هذ	  �ليس  فيه،  ال شك  كفر  	لدين-  -بمقيا3  هي  ,شيا�  كتبه 
موضع 	لكال� على 	بن عربي)، �طوZ كل فر� من فر�� 	لتر	� 
	لثالثة نحو ثالثة ,كياZ (كيلومتر	). ثم ُمّد فر� Nلى �9ما قصبة 
	لغوطة (�قد 	تصلت بدمشق 	آل0 �صا# حيًا من ,حيائها) طوله 

ثالثة عشر كيًال.

 �فكّلما ها| 	لنا3 ,� تظاهر�	 ,� صا9متهم 	لشرطة �	لدَ#
لبلجيكا تحميه  ِملك  	لتر	� يحرقونها، ألنها   ,قبلو	 على عربا
على  تعتد�  	لتي  	الستعما#   Z�9 من  �كلتاهما  جا#تها،  فرنسا 
N#	9تها  #غم  بال9هم  �تحكم  عليهم،  بالباطل  �تتسّلط  	لنا3 
 Zلشما	تها من �9نهم، فرنسا في سو#يا �لبنا0 �بال9 	تأكل خير�
	لهند 	لصينية �بال9 غيرها، �بلجيكا في 	لكونغو  	إلفريقي �في 
تحكم قطر	ً ,كبر منها بعشر	 	لمر	، كما كانت تحكم هولند	 
,ند�نيسيا؛ هّر شر3 متوحش يريد ,0 يبتلع َجمًال... ,فر,يتم جمًال 

يبتلعه هّر؟!
�توّلت   ،	النتخابا بتعطيل  	لوطنية،  	لكتلة  ,مر  صد# 
	لتنفيَذ 	لقو� 	لثال§ 	لتي كانت تأتمر بأمرها، قوX #جاZ 	ألحيا�، 
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 �,قو9ها. �كانت معا# 	لتي كنت  	لطّال8   Xلشبا8، �قو	  Xقو�
 Zسأ,) b#تكبنا	لنا3 بالجر�5، �من ,فظع ما 	صيب فيها كثير من ,
	هللا 	لتجا�r بكرمه عنه) ,ننا هدمنا مصّلى صغير	ً في �9ما، �لك 
,0 	النتخابا كانت تجر� في 	لمد	#3 �في بعض 	لمساجد، 
�كا0 في هذ	 	لمصّلى مركز من مر	كز 	النتخابا فأ�9ّ تعطيل 
ناجي  ,خي   0, 	هللا  ,حمد  ,نني  على  هدمه.  Nلى  فيه   	النتخابا
 ،Xلُقَنيطر	 	لنَّْبك �قضا� �9ما، ثم صا# قاضي  خلفني في قضا� 
فألهمه 	هللا 	لعمل على Nنشا� 	لمساجد �ُ�ّفق في �لك، �تّم على 
منهم   Zلما	 يتوّلى جمع  	لمسلمين،  من  	لمحسنين  �بنفقة  يديه 
�بنا� 	لمساجد به لجا0ٌ فيها #جاZ مؤمنو0 ,منا� موثوm بهم، تّم 
على يديه بنا� ,كثر من عشرين مسجد	ً كبير	ً، فعّوw 	هللا بها على 

,هل �9ما 	لمصّلى 	لذ� 	نهد�.
*   *   *

 بقيت جريدX >	أليا�< �,مرها كل يو� Nلى 	9rيا9 حتى صا#
لسا0 	ألّمة، 	لمعبر عن ,مانيها، 	لمصّر5 بمطالبها، 	لمد	فع عن 
حّقها، �حتى ضاm بها 	لفرنسيو0 فمنعو	 صد�#ها. �كانت تتوقع 
	لمنع يومًا، لذلك حصلت على ترخيص بإصد	# جريدX ,خر� 
باسم جريدX >	ليو�<، �	ستمّر >	ليو�< تسير على نهج >	أليا�<، 
بتاتًا،  منعوها  ثم  قليًال  عليها  فصبر�	  	السم.  Nّال  فيها   Zتبّد ما 
فذهبت  تحريرها،  #ئيس  �,خذ�	  	ألحمر  بالشمع  بابها  �ختمو	 
معه، فحا�Z ,0 ير9ّني �,فهمني 	لشرطي ,نه ال يريدني، �لكن 
 bلتي ,خذ�	 X#لسيا	لم َتِطْب نفسي ,0 ,تركه �,#جع فركبت معه 
 wلمفو	لمند�بية، حيث يقيم مند�8 	# 	لى 9N بها حتى �صلنا
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	لسامي (,� نائبه في 9مشق)، �قد كانت في موضع 	لقصر 	لعدلي 
.Zلدخو	منعوني من � bبه فأ9خلو 	آل0، فأمسكو	

,ُغلقت 	لجريدX 	لتي ,ستمّد منها ما ,عيش به �,عّيش ,مي 
من  ,ستِفد  لم  ,خر�  جر	ئد  في  قبل  من  عملت  �قد  �Nخوتي. 
,قّل من  باقيها) كا0   �,) 	ستفدته من سائرها  ماًال، �ما  بعضها 
,هلية، هي  	بتد	ئية  	لكفاية، �عّلمت قبل �لك في مد	3#  حد 
	ألمينية �	لجوهرية �	لكاملية �	لتجا#ية، �,لقيت 9#�سًا في تا#يخ 
	أل89 	لعربي في 	لكلية 	لعلمية 	لوطنية، �,صد# كتا8 >بشا# 
,كتب في  	لتي كنت  	لذ� جمع مقاالتي   >بر9< �>	لهيثميا بن 
�يلها >,بو 	لهيثم< يو� لم يكن في 9مشق من ,علم ,0 	سمه هيثم، 
�,صد# >#سائل 	إلصال5< �#سائل >سيف 	إلسال�<. �كنت 
قبل �لك محاسبًا �حا�لت ,0 ,كو0 تاجر	ً، فخرجت من �لك كله 
صفر 	ليدين ما معي ثمن عشائي �عشا� من ,عوZ من ,هلي، فما�	 
 ,عمل 	آل0؟ ما�	 ,عمل �قد ,ُغلقت في �جهي 	ألبو	8 �ُسّد
	لطرm؟ لقد صا# لي 	سم في 	لنا3 ��كر في ,هل 	أل89، �لكن 

هذ	 	السم �هذ	 	لّذكر ال ُيشتر� به #طل من 	لخبز!
هنا جا�ني #فيق لي 	سمه غضنفر َسْنَجْقد	#، حفظت 	سمه 
لغر	بته �ند#ته، ال ,�كر 	آل0 من ,ين عرفته �ال ,ين 	لتقيت به، 

فقاZ لي: هل تقبل �ظيفة في 	لحكومة؟ 

,كو0 موظفًا في   0, ,عمله هو   0, ,تصو#  ما  لقد كا0 �خر 
حكومة ما فتئنا منذ ,مسكنا 	ألقال� �#كبنا 	لمنابر ننقدها �نتكلم 
عنها، �نر	ها عونًا للعدّ� �حلفًا لالستعما# �حربًا على 	لوطن، 
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�كنت ,نكر على من يقبل �ظيفة فيها. فهل ,كو0 ,نا موظفًا؟

تمر على 	لمر� ساعا 	ضطر	# ال يبقى له فيها خيا#، �هل 
,ملك ,0 ,#فض 	لوظيفة �لم يبَق لي �ال ألهلي مو#9، �ليس معي 

ماZ، �ال لي في غيرها ,مل.

�كا0 من سياسة 	لفرنسيين ,نهم يقطعو0 بالوظائف 	أللسنة 
�يكّفو0 عنهم بها 	ألقال�، كنت ,علم هذ	 �,علم ,ني لو طلبت 
بأقّله، �#ضيت  	لشّر  من  قنعت  �لكني  كبيرX ألُعِطيُتها،  �ظيفة 
,0 ,كو0 معّلمًا كما كا0 كثير من #فاقي: سعيد 	ألفغاني �جميل 
سلطاr� 0كي 	لمحاسني �,نو# 	لعطا#، �كما كا0 بعض مشايخي: 
	لشيخ محمد بهجة 	لبيطا# �	لشيخ rين 	لعابدين 	لتونسي �	لشيخ 
من  غير  �كثير  	لسباعي،  #فيق  (	لطبيب)  �	لشيخ  	لتقي  حامد 
	لمد	3#  في  معّلمين  كّلهم  كانو	  �,�لئك،  هؤال�  من   �كر
	البتد	ئية �ما ,نا بأفضل منهم، بل كانو	 هم ,فضل مني، #ضو	 

بأ0 يكونو	 موظفين، فما لي ال ,#ضى بما #ضوb ألنفسهم؟
�قضيت ليالي طو	ًال لم ,عرU فيها ما طعم 	لنو�، ,نصب 
ميز	نًا في �هني ,ضع في كّفة منه �مالي �,مانّي �,ضع في 	لكّفة 
باآلماZ �	ألماني  نفسي �,سرتي، هل ,ضّحي   	ألخر� حاجا
	متحانًا صعبًا، �لكني  لقد كا0  ,هلي؟  ,همل �	جبي �,ضّيع   �,
,نظر Nليه 	ليو� من �#	� Nحد� �خمسين سنة فأجدني قد نسيت 
	لمنظا#  يمسك  كالذ�  Nننا  �صفه.  عن  ,عجز  لذلك  صعوبته، 
(	لتلكسو8) ينظر فيه فير� 	لصغير كبير	ً �	لبعيد قريبًا، فإ0 قلبنا 
	لمنظا# �نظرنا من عدسته 	لكبر� ,بصرنا 	لكبير يصغر �	لقريب 
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يبعد، �هذ	 مثاZ 	لماضي �	لمستقبل.
 (١)�,ْعمر  ً	#	9 منيحة،  ,منحك  لي:   Zيقو من  جا�ني  لو 
Nياها، تسكنها خمسين سنة تر9ّها بعدها، لر,يت �لك ,مد	ً بعيد	ً 
� مد	b. خمسو0 سنة؟ 	#9N لتصّو# عن	ألمل خالله �يعجز 	يسر5 
ما ,طولها! �لكني ,�كر 	آل0 ما كا0 قبل خمسين سنة فأقوZ: ما 

كا0 ,قصرها! Nني ,#	ها كأنها ,مس 	لقريب.
تنظر Nلى #مضا0 في ,�Z يو� منه فتر	b طويًال �تفكر كيف 
تصومه، فإ0 نظر Nليه 	آل0 بعدما مضى �	نقضى ,حسست كأنه 

.Xحد	كا0 ساعة �
البن  	لخاطر<  >صيد  كتا8  من  	ستفدتها   Xفائد ,جّل   0N
منا  ما  ,نه:  	لطويلة هي  مقدمته  �كتبت  ,خي   bنشر لّما   �rلجو	
,لمًا في طاعة. في #مضا0  ,� حمل  لّذX في معصية   Zنا َمن  Nال 
هذ	 	لذ� صمناb من قريب حملنا مشّقة 	لجو� في يومه 	لطويل 
�	لعطش في حّرb 	لشديد، �كنا نشتهي في 	لنها# كوبًا من 	لما� 
فيه  ندفع  	لشهّي  	لطعا�  من  �طََبقًا  	لوفير  بالثمن  نشتريه  	لبا9# 
	لمغر8  يؤ0�ّ   0, بعد  	لصيا�  تعب  يبقى من  	لذ�  فما  	لكثير، 
في  فأفطر  شيطانه،   bسّير� نفسه  غلَبته  �	لذ�  �نشر8؟  فنأكل 
بقي 	آل0 من  ما�	  لّذتها؟  نفسه شهوتها �,تبعها  #مضا0 �,عطى 

هذb 	للّذX �من �لك 	أللم؟
 	للّذ	  0, 	لدنيا، تجد   bهذ m	فر� 	لمو �َتصّوْ# ساعة 

______________________
(١) هذb هي 	لُعمر�، �تسّمى في 	لقانو0 	لمدني >حق 	النتفا�<.



٩١

	لمحّرمة �هبت كلها �لكن بقي عقابها، �متاعب 	لطاعا �هبت 
 �rلجو	بن 	ستفدتها من 	لتي 	 Xلفائد	 bبها. هذ	كلها �لكن بقي ثو
�	لنفس  	لشيطا0   �	9 ما   �هيها 9	ئمًا،  ,�كرها  ,ني  لو  ,تمنى 

!X9مت كلها موجو	لعاجلة، ما 9	بالسو� �حب  X#ألّما	
*   *   *

�	ستجبت لهذ	 	لرفيق، �قبلت 	لوظيفة.
�صد# قر	# من �rير 	لمعا#U (,� صد# باسمه، فكا0 له 
	السم �لغيرb 	لفعل) بتعييني معلمًا في 	لسلمية، �هي على ِسيف 
	لبا9ية بين حمص �حماN Xلى 	لشرm منهما، تذهب Nلى حمص 

0N شئت ,� Nلى حماX ثم تشّرm حتى تبلغها.
مد	#سهما  بجميع   Xحما� حمص   >U#معا< ,مر  �كا0 
لنا في مكتب عنبر، �معه بضعة  ,ستا�	ً  Nلى مفّتش �	حد، كا0 
يجا#�  مّمن  بأنه  عنه  نتحد§   bتالميذ �نحن  �كنا  موظفين، 

	لفرنسيين �يد	#يهم.

	لد#	سية  	لسنة  من  بقي  قد  �كا0  	لعمل،  ,تسّلم  ��هبت 
فركبت   ،mلحقو	 كلية  من  	لثانية  	لسنة  في  طالب  �,نا  شهر	0 
	لسيا#N Xلى حمص، �كانت تلك ,�Z مر�r, X#ها فيها، �نزلت 
فندقًا فيها 	سمه >#غد	0< قالو	 Nنه ال يز	Z باقيًا كما هو Nلى 	آل0، 
فبّت فيه �حيد	ً. فلما كانت 	لغد	X قصد 	لسلمية، �هي -كما 
 mلفر	  �, �	إلسماعيلية  	إلسماعيليين.  بلد  قديم-  من  كانت 

	لباطنية، �هي 	آل0 فرعا0: 	لُبَهرX �,تبا� ,غاخا0.
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 �ُفتحت في كتا8 حياتي صفحة جديدX، �ما ,كثر صفحا
هذ	 	لكتا8 	لذ� لم ُتكَتب خاتمته بعد، �0N 9نا موعدها �قر8 

مكانها. 	للهّم 	جعلها خاتمة حسنة يا 8#.

*   *   *
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-٤٦-
,ّمي �,بي

يقوZ لي نا3: لما�	 ُتكثِر 	لحديث عن نفسك؟ ,تحّد§ عن 
نفسي ألني ,9يب، �هذ	 ,سلو8 من ,ساليب 	أل9با� �مذهب من 
مذ	هبهم. �لقد قلت في مقالة لي منشو#X في 	لرسالة سنة ١٩٣٧: 
"Nني حين ,تحد§ عن نفسي ,تحد§ عن كل نفس، �حين ,صف 
حالي  مثل  في  كا0  من  كل  عو	طف  ,صف  �عو	طفي  شعو#� 
 �شعو#b، كأستا� 	لتشريح ال يشّق صد# كل حيو	0 من حيو	نا
	لقلب  	لطّال8 مكا0  لير�  	لصد# �	لصدَ#ين  يشّق  بل  	لمختَبر 
�حركته �يشر5 لهم عمله، أل0 	لقلو8 	لتي لم ير�ها ال تختلف 
عن 	لقلب 	لذ� شّق عنه فر,�b. �هذ	 من عجائب قد#X 	هللا �نظامه 
متشابهو0  �هم  مختلفين  	لنا3  جعل   �N خلقه،  في  	لعجيب 
�متشابهين �هم مختلفو0. َبَر,هم على 	لوحدX في 	لوضع �	لتنّو� 
في 	لجماZ، كّل عين ككّل عين في تركيبها �صفتها، �ما عين 

مثل عين في شكلها �معناها �جمالها"(١).
______________________

(١) من مقالة >,نا �	لنجو�<، �هي في ,�Z كتا8 >من حديث 	لنفس< 
(مجاهد).
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مقالة لي  	لفقرX من   bبهذ  	لذكريا 	ليو� من  بد, حلقة 
من  قا#�   Zيقو لئال  سنة  �,#بعين  خمس  من  ,كثر  من   ُنشر
	لقر	� Nني من حبي لنفسي ,شغل 	لنا3 بحديثها، �لما لهم هم 
,نا  �لحديثها؟ حديثي عن نفسي حديث عنكم �لكم �ليس لي 

�حد�.
سيقر,  منكم  �	حد  كل  �لكن  ,مي،  عن  	ليو�  ,كتب  Nني 
يبكو0 في  	لجميع   0N يُقل سبنسر  ,لم  ,مه هو.  	لحديث عن  فيه 
	لحلقة   bيقر, هذ قعد  مّيته؟ فمن  يبكي على  	لمآتم، �لكّن كالָד 
�له ,� فليتد	#� ما بقي من ,يامها، لئال يصبح يومًا فال يجدها �ال 
يجد ما يعّوضه عنها. �0N كانت عجوr	ً ,� كانت مريضة ,� كانت 
فلقد  	ليو�  Nليك  0N 	حتاجت  ,نها  فا�كر  بكثرX طلباتها،  مزعجة 
كنت يومًا ,حوَ| Nليها، �0N طالَبتك ,0 تقد� لها من مالك فقد 
قّدَمت لك من نفسها �من جسدها، �,نها حملتك في بطنها فكنت 
عنها،  كرهًا  ثم �ضعتك  9مها،  من  يتغذ�  ,عضائها  من  عضو	ً 
في شهرها  يومًا حامًال   ,بصر ,ما  	نتز	� #�حها.  منها  	نُتِزعَت 
	لتاسع، بطنها Nلى حلقها ال تستطيع ,0 تمشي من ثقل حملها �ال 
تستطيع ,0 تنا�؟ �0N لم تَر بعينك 	مر,X تلد ,فما سمعت صر	خها 
من ,لمها؟ ,لم يبلغك ما تقاسي �ما تتعّذ8؟ لو سّبب لك Nنسا0 
,نت #فقت   0N 	لعذ	8 ألعرضت عنه �لهجرَته، هذ	  ُعْشر هذ	 
به فما 	نتقمت منه �ال ��يَته، �لكن 	أل� تنسى بعد لحظا من 
#�حها  كأ0  فتحّس  Nلى صد#ها  تضّمه  ثم  ,َلَمها،  	لولد  خر�| 
	لتي كا9 تفا#قها قد 9ّ#ُ Nليها، �ُتلِقُمه ثديها ليمتّص حياتها، 
فيقو� بضعفها �يسمن بهز	لها، ,� يمّدها 	هللا بقّوX من عندb فال 
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تضعف �ال تهزZ �يقو� هو �يسمن.
�0N ضقت بطوZ حياX ,مك، تخفي �لك في ,عماm نفسك 
�تنكرb بلسانك، فقد كانت تر� فيك حياتها، 0N تبّسمَت ,حّسْت 
قلبها  بكى  بكيَت   0N� �	تتها،  قد  �	ألماني  لها  َتْبسُم  	لدنيا   0,
طعامها،  �نسَيْت  منامها   هجَرْ مرضَت   0N� نها#ها،  �	سو9ّ 
ترعا� ساهرX حتى تصبح، فإ0 ,صبحت ظّلت ترعا� حتى تمسي. 
Nنك لو ,حببتها بقلبك كله لم توّفها Nال �	حد	ً من 	لمئة مّما ,�لتك 

هي من حبها. 
�0N كا0 لك ,8 شيخ كبير محتا| Nليك، فا�كر ,نه طالما 
تعب لتستريح ,نت �شقي لتسعد، ما جمع 	لماN Zال لك �ما خسر 
محطَّمًا  عمله  من  يعو9  كا0  �,نه  مستقبلك،  ليضمن  Nال  ماضيه 
مكد�9	ً فَتثِب Nلى ِحجرb �تقوZ له: بابا، �تمّد يديك 	لصغيرتين 
قد  كلها   	لمسّر	 �ير�  �	لنَصب،  	لتعب  بك  فينسى  لتعانقه، 
 �ُجمَعت له �	لمتاعب كلها قد نأ عنه. �	�كر ,نه ما r	9 من عمر
يو� حتى نقص من عمريهما مثله، �ال بلغت شبابك حتى �هب 
بلغت  ,فئن  	لضعف.  نالهما  	لقوX حتى   bنلت هذ شباُبهما، �ال 

مبلغ 	لرجاZ كا0 جز	َ�هما منك 	لصد�9ُ �	لنكر	0؟
0N 	إلنسا0 يرّبي كلبًا فيفي له، �حما#	ً فال يرفسه، �ُيطعم 
	لقّط فال َيَعّضه، بل 0N من 	لنا3 من يتأّلف صغاَ# 	ألسو9 �	لنمو# 
	لشكر-  -عالمَة  �تلحس  Nليه  �تأ��  به  فتأنس  	لوحش  �,نو	� 
فينسى فضَلهما �يجحد  	لولد  في  نفسيهما  	لو	لد	0  �ُيفني   .bيد
يدهما؟ يا عجبًا! ,يكو0 	لكلب �	لحما# �	لقط �	لنمر ,�فى من 

	إلنسا0؟!
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ُتظِهر  	لنا3 من ُيظهر لك من حّبه ,كثر مّما  �قد تجد في 
	أل� �ُيظِهر 	أل8، �لكن منهم من يحبك لمالك ,� لجمالك ,� 
 �, Zلجما	هب � �, Zلحا	 لجاهك �صال5 حالك، فإ0 سا�
قّل 	لماZ ,عرw عنك �لم يُعد يعرفك. ,ّما 	لذ� يحّبك لذ	تك 
�يبقى على حّبك مهما تبّدَلت 	لحاZ بك فهو ,مك �,بو�، ال تجد 
 	لصالحاُ  	لوفّياُ  	لز�جاِ �من   .	لز�جا في  مثلهما حتى 
	لصابر	ُ 	لر	ضيا، ال يتخّلين عن 	لرجل �لو مرw ��هَبت 
	لنا3  في  منزلته  سقطت  �لو  ماله،  �ضا�  	فتقر  �لو  صّحته، 
فهجر�b. �لكن هذ	 في بعض 	لز�جا، ,ما 	ألمها فهو فيهن 

جميعًا بال 	ستثنا�.

فمن كانت له ,� ,� كا0 له ,8 فقد ُفتح له با8 	لجّنة، فمن 
	لذ� يمّر ببا8 	لجّنة مفتوحًا فال يدخلها؟! Nني ,كتب 	ليو� عن 
مو ,مي، �قد كتبت من قبل عن مو ,بي، �0N كنت ,تمنى ,0 
 >Xقتنيه �ُكتُب ,ّلفتها، �>شهر, Zخسر تسعة ,عشا# ما ,ملك من ما,

نلتها �مناصب تقّلدتها، �,0 تكو0 قد بقيت لي ,مي �بقي ,بي.

*   *   *
Nني ال ,r	Z في �كريا سنة ١٩٣١. في هذb 	لسنة #,يت 
,شّد يو� مّر علّي في عمر�، �هو يو� ١٩٣١/٧/١٤ (٢٥ صفر 
منه  ,شد  يو�  جا�  حتى  نفسي  في  مر	#ته  بقَيت  	لذ�   (١٣٥٠
�,قسى هو يو� ١٩٨١/٣/١٧، 	أل�Z ماتت فيه ,مي في مستشفى 
Nلى عيا9ته، �في  بإهماZ جّر	5 ,خذناها  	لطّب في 9مشق  كلية 
	لثاني ُقتِلت بنتي �هي �حيدX في بيتها في �خن في ,لمانيا برصا� 
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مجر� معتٍد 	قتحم عليها بيتها، لم نعرفه فنثأ# منه لكن 	لذ� يعرفه 
�يعرU َمن ,#سله لن يهمله.

	ليو� 	أل�Z أل0 مر�# نصف قر0  ,ستطيع ,0 ,تحّد§ عن 
جعل 	لجر5 يندمل �0N لم يلتئم، �	أللم يخّف �0N لم يذهب، 
�	لقلم يتحر� في 	لكتابة عنه �0N لم ينطلق. ,ما 	لثاني فال... ال 
Nنه ليكا9 يهّو0  ,ستطيع؛ فالجر5 فيه ,عمق �	أللم ,قو�، حتى 
علّي 	أل�Z. �َمن قاZ لكم 0N 	إلنسا0 يحب ,مه �,باb مثلما تحبه 
,مه �يحبه ,بوb فال تصدقوb. �كيف ,كتب عنها �,نا كثير	ً ما ,غفل 
 ،Zلخيا	  سبحا في  ,شعر-  ال  حيث  -من  فأ�غل  نفسي  عن 
فُيعِلمني ,0 خبر موتها لم يصّح،  ير0ّ  	لهاتف  ,0 ,سمع  فأتوقع 
توهمت  #بما  بل  تكذيبه؟  فيها  فأجد  	لصبا5  �خذ جر	ئد   0,  �,
,ني سأكلمها كما كلمتها قبل 	لحا9§ بساعا، فلما علمُت ,نها 
�حدها في 	لد	# خفت عليها فر	حت تطمئنني، بنفسيتها 	لمتفائلة 
9	ئمًا �لهجتها 	لسريعة 	لمتحّمسة 9	ئمًا، تخبرني ,نها في ,ما0 �,0ّ 
	لبا8 ال ُيفَتح Nال 0N سمَعت صو 	لطا#m �عرَفت شخصه. ما 
ظنت ,0 	لمجر� سُيرِغم جا#تها على ,0 تطرm هي 	لبا8 ليدخل 

منه هو.
بطل يحتمي بامر,X... هذb هي بطولة 	لمجرمين!

*   *   *
,َمّر.  مّما هو  فر	#	ً  	لُمّر  Nلى  ,عو9  Nلى حديث ,مي،  ,عو9 
,ّما حد§ بنتي فما ,حسب ,ني سأفتحه يومًا ألني لن ,عيش حتى 
,تجّر�  	لُمصا8 لي �حد�  فليبَق  	لقلم،  	لجر5 �ينطلق  يندمل 
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عذ	به �,#جو ثو	به(١). ,عوN 9لى �كر ,مي، �ما نسيُتها �ال غا8 
,مامي،  يمّر  >ِفلم<  كأنها  	لفاجعة  تفاصيل   �#, Nني  يومها.  عني 
	لممّثلين �مالمح   9قائق حركا يوّضح  	لذ�  	لبطي�   wبالعر
�جهوههم، �لكنه ال يكشف خلجا نفوسهم أل0 هذ	 شي� ما 

�صلت Nليه صناعة 	ألفال�.

لقد حّدثتكم عن مو ,بي �كيف هبطنا فجأX من شا#� في 
	لبلد، �من حياX #خا�   ,فقر حا#	 Nلى حا#X من  	لجبل  سفح 
�َسعة في 	لد	# 	لكبيرN Xلى �9ُيرX ال تكا9 تصلح لُسْكنى 	لنا3، 
�كيف كنا ننا� على 	أل#w �كيف كا0 	لسقف َيِكُف(٢) من فوقنا 
في ليالي 	لشتا�. حملت ,مي 	لعب� كله، كانت ,مًا �كانت ,بًا، 
لم تجد ما ُتدفئ به 	لد	# فأ9فأتها بعاطفتها، بحنانها. ,ال يذكر كلٌّ 
	لباX9#؟  	لليالي  Nليها في  منا �U9 حنا0 	أل� حين كانت تضّمه 
,بي ماًال   �	لحنا0، ما تر 	لعاطفة �هذ	   bال هذN ما كانت تملك
 U#لمصا	  Uنعر كنا  �ما   ،Uمصر في  �9يعة  �ال   mفي صند�
 ،Xلسابعة عشر	خوتي لم ,كمل N سلو8 معاملتها. �كنت ,نا ,كبر,�
�كنت ال ,r	Z في 	لثانوية ال مو#9 لي �ال مهنة في يد�، �كا0 
,خي ناجي لم يتّم 	لحا9ية عشرX، �عبد 	لغني 	بن سّت، �سعيد 

	بن ثالثة ,شهر.
______________________

(١) من شا� من 	لقر	� فليقفز من هنا Nلى حديث 	لشيخ 	لباكي 	لُمبكي 
عن فاجعته في 	بنته في 	لحلقة ١٦٥ من هذb 	لذكريا، �عنو	نها: 

>0N 	لشجى يبعث 	لشجى< (مجاهد).
(٢) َ�َكَف َيِكُف، ,� نزZ منه 	لما�، على �0r َ�َعَد َيِعد.
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�قد عرفتم ,0 ,بي كا0 من صد�# 	لفقها� �من 	لطبقة 	أل�لى 
 :Xلدعا	� 	لمدّ#سين  كأكثر  كا0  �لكنه  �	لمعّلمين،  	لمرّبين  من 
 .b9ئم على ,�ال	لد	  U	إلشر	عن  bبما شغلته مد#سته �مسجد#
كا0 يتر� �لك ألمي، فكانت تؤ�9ّ 	لحّق 	لذ� تركه لها �	ئتمنها 
عليه ,9	ً� كامًال. �كا0 بيتنا -كأكثر بيو 	لشا� في تِْلُكم 	أليا�- ال 
يخلو من خصوما �مناrعا، �كا0 فيه حزبا0: حز8 جّدتي 
	ألثر  ,عمق  حياتي  في  لها  كا0  �	لتي  تتزّ�|،  لم  	لتي  �عّمتي 
 X9لحّب، �كانت ,كبر من ,بي سنًا، تحمل شها	في قلبي ,كبر �
	لمد#سة 	لرشدية (,� 	لمتوسطة) تا#يخها سنة ١٣٠٠هـ، �كانت 
,نشأتها  	لتي   	لبنا مد	3#  في   	لمتخرجا من  فو|   Z�, مع 
	لماضي  	لجيل  مرّبي  من  بمسعى  9مشق  في  	لعثمانية  	لحكومة 
	لشهاX9 عند� ثم ضاعت   bئر�، �كانت هذ	لجز	 	لشيخ طاهر 
مني. �حز8 ,مي �,�ال9ها، �كنت ,نا -بالطبع- في حز8 ,مي. 
�كا0 	لحزبا0 يتناrعا0 على كل شي�. �ما كا0 شي� بحمد 	هللا 
ناقصًا، �كا0 	لخير كثير	ً، �لكن ,مي تّدخر منه أل�ال9ها �هما 
فنظفر   �	لمعا#  wنخو �كنا  	لنز	�.  فيقع   ،Uللضيو تّدخر	0 
حينًا �ُنغَلب حينًا، �لكنا في 	لحالين ال ننا� حتى يأكل 	لفلق(١) 

�	لخيز#	0 من ,قد	منا!

�ما  	ألكبر،  	لحّظ  توجيهه  �من  ,بي  تربية  من  نالني  �قد 
من  ,كبر  �ثقافتي  فكر�  في  �كنت  	لنضو|.  قا#بت  حتى   ما
	لنا3  يعرفه  ما   Uلصغا# �لم ,عر	 ,عاشر  لم  سني؛ �لك ألني 

______________________
(١) 	لفلق ,� 	لفلقة، من 	لعاّمي 	لفصيح. 



١٠٠

من حياX 	لطفولة. لقد 9ّللوني ,�ًال أل0 ,بي كا0 	لباقي لجّد� من 
بي  ففر5  ,بي،  بِكر  ماتو	 جميعًا، �ألني كنت  	لولد  عشرX من 
لم  ما  	للين �	لعطف  جد� �,�الني -على قسوته �شدته- من 
يَنْل مثَله ,حٌد. ثم ما جّد� عند Nعال0 	لحر8 	أل�لى، �كنت 
في بد	ية 	لمد#سة، فانتهى عهد 	لدالZ �عشت حياX ,قرN 8لى 
	لِجّد 	لخالص؛ لم ,عرU طريق 	للهو �ال 	تخذ لي (كما قلت 
من قبل) صديقًا من غير #فاm 	لمد#سة �9	خل ,سو	# 	لمد#سة 
�في �قت 	لمد#سة، فكا0 َمن ,لقاهم �,ستمع منهم �,قتبس من 
,بي �تالميذ ,بي، فكا0 صحبي كلهم  ,بي �,صدقا�  ِسَيرهم هم 
 �من 	لكبا#، فألِفت مجالسهم �,حا9يثهم، ,ستمع Nليها �ال ,شا#

.X�	لقر	فيها، ثم ,قضي بقية �قتي (كما عرفتم) في 

	لكبير من Nخوتي، لذلك كا0 علّي بعد �فاX ,بي  ,نا  كنت 
,0 ,شا#� ,مي في حمل هذ	 	لعب�، فحملت 	لقليل 	لقليل منه 
,مَر 9#	سة  ترَكت لي -#حمها 	هللا-  لكنها  �حمَلت هي 	ألكثر، 
#,يها، �ال  	لجملة عن  Nخوتي �توجيههم. �ما كنت ,خر| في 

كانت تغّير في 	لتفاصيل من #,يي.

,ما ناجي فاشترَكت في تكوينه تربية ,بيه ��ثا# مد#سته �ما 
عملُته ,نا، �,ّما عبد 	لغني فتوجيهي ,نا �,ثر 	لمد#سة ,قو� فيه من 
,ثر ,بي #حمه 	هللا، �,ما سعيد فكنت ,نا 	لعامل 	لوحيد في تربيته 
	لدينية �	لسلوكية �	لثقافية، صنعت له (�	لفضل هللا ال لي) ,كثر 
مّما صنع لي ,بي #حمه 	هللا. كا0 ,بي مشغوًال ,حيانًا عني �كنت 
,نا 9	ئمًا معه، �سّيرني ,بي في طريق 	لعلم فقط �سّيرُته في طريق 
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 X#أليا� كأنه صو	أل89 معًا، حتى صا# في يو� من 	لعلم �طريق 	
بها من 	ألشعا#  	لتي يستشهد  	لشو	هد  مني �نسخة عني، حتى 
ُيلقي بها  	لتي  	للهجة   0N لتي ير�يها، ثم	 �من 	ألخبا# �	لنكت 
 ،Xمر مرضت  �قد  عليها.  تالميذ�   8#ّ9, كنت  كما  ,نا  لهجتي 
فقر, حديثي  Nلى 	إل�	عة   Zفنز 	لمسّجل،  	لشريط  �لم يكن هذ	 
بعض  منه  ,نكر�	   0N� ,نا،  ,نه  	لسامعين  ,كثر  شّك  فما  عني، 
	لرّقة في 	لصو �بعض 	لرخا�X في 	إللقا�. �لما عرw له تعّثر 
	لمد#سة 	ستخر 	هللا �,خرجته  	لنطق جّر, عليه #فقاb�َ في  في 
منها، �خفت ,0 ينقطع عن 	لمطالعة ثم يبتعد عن 	لعلم، فهد	ني 
ثماني مجلد	. �هي موضوعة  له قصة عنترX في  	هللا فاشتريت 
�,شعا#ها مصنوعة، �لكن فيه ,خبا# 	لجاهلية كلها �فيها ,سما� 
,بطالها �,نبا� #جالها، �كا0 �كيًا من ,�كى 	لنا3 فحفظ ,خبا#ها 
�,شعا#ها. ثم جئته بفتو5 	لشا� 	لمنسوN 8لى 	لو	قد�، ثم خّليت 
بينه �بين 	لمكتبة فقر, �قر,، ال يطاَلب بامتحا0 �ال ُيكلَّف 	تبا� 
منها|، ثم ,عّد نفسه المتحا0 	لكفاية فدخله �لحق #فاm 	لمد#سة 

فما ضا� عليه شي�.

*   *   *
,عمل   0, فجربت  	أل�	0،  قبل  ,تكّسب   0, علّي  �كا0 
محاسبًا، �,0 ,كو0 تاجر	ً، �,0 ,كو0 معلمًا، �,0 ,عمل صحفيًا. 
,قو� �,قع �,خطو  فأنا  	لمشي،  ليتعلم  	لذ� #9|  كنت كالطفل 
�,تر	جع، �,قوZ شكر	ً هللا (ال فخر	ً بنفسي �ال منًا على ,حد) ,ني 
لم ,كّلف Nخوتي مشا#كتي في شي� من هذ	 (�لو فعلت لما المني 
,حد) بل تركُتهم لد#	ستهم، فوّفق 	هللا فصا# ناجي مدّ#سًا �صا# 
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قاضيًا �شاعر	ً ,9يبًا، �كا0 عبد 	لغني ,�Z من حمل 	لدكتو#	b في 
	لرياضيا في سو#يا، ,#سلوN bلى با#يس لُيعّد لها فأقا� سنتين، 
فقامت 	لحر8 سنة ١٩٣٩ فخفت فأقنعته ,ّال يعوN 9ليها، لذلك 
مثًال  با#يس  	لحر8، �كا0 في  بعد  ما  Nلى   b	#لدكتو	 نيله  تأخر 
مضر�بًا للطالب 	لمسلم �في 	لتد#يس نمو�جًا للمدّ#3 	لمبد�. 
�ظّال �	كَرين ما قدمُته Nليهما شاكَرين عليه ,كثر مّما ,ستحق من 
	لشكر. �في 	لنا3 	لذ	كر �	لناكر، �َمن يحفظ 	لجميل �من يجحد 
 bهللا به ,0 يوصل �من يقطعه... هذ	من يصل ما ,مر � ،Uلمعر�	
 Uختال	نكم �	لسنتكم �,لو, Uختال	هللا في خلقه، �من �ياته 	ُسّنة 
�َلُرّبما  مختلَفين،  يكونا0  شقيَقين  �َلُر8ّ  �طباعكم،  ,خالقكم 
	لعرفا0، �لئن ضا� جهد�  	لنكر	0 حيث يقد# ,0 يوجد  ُ�جد 

�تعبي عند بعض 	لنا3 فأ#جو ,ّال يضيع عند 	هللا.

*   *   *
عاشت ,مي بعد ,بي سبع سنو	، ما 	ستمتَعت فيها يومًا 
بمتعة �ال �جَد تسلية �ال #	حة. كانت تعيش أل�ال9ها، تدّبر 
Nلى  نذهب  �كّنا  	لثيا8.  هي  �تخيط   	لنفقا �تدّبر  	لبيت  ,مر 
	لمد#سة ,حيانًا بما تخيطه 	ألمها، �,�Z مرX لبست فيها بذلة 
خاطها خيا} كنت فيها في 	لسنة 	لثانوية 	أل�لى، �كا0 	لخيا} 
ما  ألبي.  كانت  جّبة  من  مصنوعة  	لبذلة  �كانت  خالتي  	بن  هو 
لتسريح  	لمر	يا  ,ما�   Uلوقو	 �ال  	ألناقة  يعرفو0  	لطّال8  كا0 
	لشعر �عقد 	لعقدX، ألنهم كانو	 يعلمو0 ,نهم يقصد�0 مد	3# 
لتحصيل 	لعلم ال نو	�9 لعرw 	ألrيا�. بل Nني لم ,َ# ,مي ترّ£ 
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 على �جهها �#�#	ً )بو(X#9 ,� تعمد Nلى rينة، ال في هذb 	لسنو	
�كانت  قبلها.  كانت  	لتي  	لرخا�  ,عو	�  في  �ال   Uلعجا	 	لسبع 
rينة 	لنسا� بالكحل، كحل 	إلْثِمد بالميل 	لمعر�U، �شي� من 
	لو	حدX على خّديها شيئًا من 	ألحمر،  	لذ#�#، �#بما �ضَعت 
 X,لمر	لقليل، �ال يعرفن كيف يضعنه فكانت 	ال N ال يضع �لك�
تطبع على خّدها 9	ئرX حمر	�. ,ما صبغ 	لشفاb �	ألظافر فما كا0 
 wجب كانت ُتعّر	لحو	لغريب ,0 	لنسا�. �	يعرفه َمن حوَلنا من 
�ُتسّو9 بما يسّمى >	لخطو}<، فصا# 	لنسا� 	ليو� ينتفنها �ُيْذِهْبنها 

Nّال خطًا 9قيقًا ال ُير� Nّال بالمجهر.

�طَْحنه  	لقمح  َسْلق  من  	لخر�|  عن  شاغل  للنسا�  كا0 
مّكة  في  كانت  �قد  ,قر	صًا.  �تقريصه  	لعجين  �عجن  >برغًال< 
عاX9 ما سمعت بمثلها في غيرها من 	لبلد	0، هي ,0 	لمر,X تضع 
هذb 	ألقر	� ,ما� با8 	لد	# فكّل من #�ها من 	لماّ#X حملها Nلى 
	لفر0! �كانت 	لمر,X تجّفف >	لُخَضر< �تحفظها للشتا�، �تصنع 
>	لَمْكد�3< (�هو با�نجا0 ُيحشى َجوr	ً �ثومًا ما ,كلته في عمر� 
بالسّكر(١)،   X9لمعقو	 �	لفو	كه   	لمخلَّال �,نو	�   (Xمّر Nّال  كله 
 	لغّساال �ال   	لثّالجا ما  ند#�  كنا  ما  بيديها.  ثيابها  �تغسل 
نعلم بوجوb9، فضًال  به �لم  	لجّاليا، كل هذ	 لم نسمع  �ال 
مياb جا#ية في  تُكن عندنا  لم  Nنها  بل  بيوتنا،  نتخذb في   0, عن 
	لحنفيا �ال مد	فئ في 	لشتا�، ما عند ,كثر 	لناN 3ال >	لَمنقل< 

______________________
(١) ,� 	لمربَّيا. �في 	لشا� يسّمو0 	لمرّبى >	لَمعقو9<، �يلفظها 	لعامة 

X9 بغير قاU (َمّعو9) (مجاهد). بعين مشدَّ
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ُيمأل #ما9	ً �فوm 	لرما9 جمر	 	لنا#، �ال مر	�5 في 	لصيف Nّال 
من   	لحلوّيا ,لو	0  تصنع   X,لمر	 �كانت  	لموسرين.   بيو في 
تعرفها �	حدX من  	لكنافة �	لقطائف �	لكّال|، �,شيا� كثيرX لم 

نسا� 	ليو�.

�ما كا0 عندنا خا9ما، �Nنما تعمل 	لمر,X كل شي� بنفسها 
	لثيا8  تغسل   �ال عندهن  	ليو�  لنسائنا  فما  #	ضية.  تكو0  ثم 
 	لخا9ما يطلبن  ثم   ،	أل�	ني �لكل شي� �ال تنظف   ��ال
�يشتكين ثقل 	لتبعا؟ فما 	لذ� تبّدZ؟ َ,َضُعَفت 	ألجسا� ,� كّلت 

	لهمم، ,� هو 	لدالZ �	لدلع؟

*   *   *
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-٤٧-
يو� ماتت ,ّمي

Nّال من  	لصّحَة قد#ها  يقد#  بأضد	9ها؛ فال   Uتعر 	ألمو# 
�	m 	لمرw، �ال 	لِغنى Nال من عرU 	لفقر، �ال 	لر	حة Nال من 
حمل 	لتعب. لذلك تجهل نسا1نا 	ليو� 	لنعمة 	لتي يرتعن فيها! 
,نها خالية من  ,عني  يسيرX. ال  	لد	#   Zليو� سهل �,عما	 	لعيش 
	لمتاعب، فمن طبيعة 	لدنيا 	قتر	نها بالمتاعب �	لسعاXُ9 	لكاملة ال 
تكوN 0ال في 	لجّنة، �لكن ,عني سهولة حياX 	لمر,X 	ليو� بالنسبة 

لما كانت عليه باألمس.
ال ,عرw 	للوحة كلها بل خطوطًا منها تدZّ عليها، �لعّلي 

,فّصل 	لقوZ فيها يومًا. 
	لمر,X 	ليو� تجد كل ما تطلبه -متى ,#	9ته- حاضر	ً، 	لخضر 
�	لفو	كه موجوX9 على مد� 	لعا�، �كنا �N	 حل 	لشتا� فقدناها، 
	لمر,X ,0 تجّفف في 	لصيف ما تطبخه في  لذلك كا0 من عمل 
Nلى  تصل  �ال  جميعًا،  �,خو	تهما  �	لباميا�  	لبا�نجا0  	لشتا�: 
مرحلة 	لتجفيف حتى تمر قبلها بمرحلة 	لتنظيف، ثم 	لتصنيف، 
تأتي بأعو	9 	لملوخيا مثًال فتقطف منها ,�#	قها �تغسلها �تجففها. 
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�ال تحسبو	 هذ	 سهًال، فأنا ,كتب هذ	 	لكال� �نصف 	لغرفة من 
حولي تغطيه هذb 	ألعو	9، تشتغل فيها 	لمر,X يومًا ,� يومين.

في علب  فتجد�نه  	لسّما0(١)  Nلى  	آل0  تذهبو0  �	لزيتو0: 
فتفتحها  Nليها   �يد مّد  Nلى  Nال  تحتا|  ال  لألكل،  مَعّد	ً  مختومة 
	لعلب   bهذ  Uنعر نُكن  لم  �لكنا  	لطبق.  في  فيها  ما  تقلب  ثم 
	لو	X9# من 	ليونا0 ,� من بال9 	إلسبا0، بل نقطفه من ,شجا#b في 
	لشا� �لبنا0. �جو	نُب 	لبحر 	لمتوسط متشابهة كلها في طبيعتها 
�,شجا#ها �ثما#ها، �كثيرX 	لتشابه في صفا ,هلها. �عندنا في 
,شجا#  9مشق)  ,حيا�  من  كأنها حّي  	ليو�   (�قد صا# حرستا 
,نو	�، في  يبلغ عمر Nحد	ها مئة سنة ,� مئتين. �للزيتو0  rيتو0 
	لبيت 	لشامي 	لعا�9 نوعا0 منها ,� ثالثة �قد يكو0 فيه 	لسبعة 
�	لعشرX، من 	ألخضر 	لذ� ُيقطَف ُمّر	ً فُيحّلى بمحلوZ 	لكلس، 
يديرb 	أل�ال9 باألعو	9 ثم يبدلو0 عنه 	لما� ثم يعوN 0�9لى 9N	#ته 
جو	نبه  ق  تشقَّ 	لصغير  �	ألخضر  مر	#ته،  تذهب  حتى  �تحريكه 
بر,3 	لسكين �يعالج بالما� �	لملح ,� بالخّل، لست ,9#� �	هللا، 
فما ,حسنت في عمر� عمل 	لد	# �0N كنت ال ,كّف ما 	ستطعت 
عن 	لمشا#كة فيه، �نو� ,سو9 يؤكل جافًا، �,سو9 كبير ,� فاتح 
	للو0 كثير 	لشحم يدعى 	لُجُلّط. �لكلٍّ طعم، �كلٌّ يأخذ من جهد 

	لمر,X �من �قتها.
�>	لَمكد�3< (�قد ,شر Nليه من قبل) ُيصَنع بالبا�نجا0 
ُيحشى  ثم  	لما�  في  ُيغلى  �بغيرهما،  	لكبير  	لشامي  �بالليمو0 

______________________
(١) هذ	 هو 	سم 	لبّقاZ في 	لشا� (مجاهد).
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	ألنو	�:  �	لمخلَّال عشر	 من  باهللا).  (�	لعيا�  �	لثو�   rلجو	
 �	لملفوU، �,خو	تها �بنا �	لَجَز#  (	لفلفل)  �	لفليفلة  	لخيا# 
,#بع �,#بعين  بالز�	| من  ,�Z عهد�  بيتي  عّمها. �قد كا0 في 
,نها من  سنة ثالثة عشر نوعًا منها، كلها من صنع �rجتي، مع 
	لعيش  تيّسَر سبل  ما  بعد   ,مي، جا� تلي طبقة  	لتي  	لطبقة 
	لثما#  من  �لك  مع  عندنا  كا0  �قد  	لنسا�.  عن  	لحمل  �خّف 
نوعًا  �عشر�0  ,#بعة  ,يضًا  هي  صنعها  من  بالسّكر(١)   X9لمعقو	
فليس  عنها  	لحديث  ,فّصل  ال  معًا،  	إلفطا#   Xمائد على  توضع 
هذ	 مجالها، �لكن ,عّد منها: 	لمشمش 	لبلد� 	لشامي 	لكبير، 
 �, >�	لكّالبي 	لصغير ُينَز� بذ#b �ُتعَقد فصوصه، �منه >	لَمْمر�
	لمعجو0 بالسّكر حتى يكو0 كالمرّبى 	لذ� يأتي بالعلب، �لكن 
شتا0، فهذ	 مشمش حقيقي بالسكر 	لخالص �في تلك 	لعلب ما 
	هللا ,9#� به من مرّكبا 	لكيميا�، لها طعمه �ليس فيها شي� منه. 
�معقو9 	لجانر� �,نو	� 	لخو� �	لدّ#	m (	لدّ#	قن)(٢) �	لّسَفْرجل 
�	ليقطين 	لكبير 	لمستدير. �من ,نفسه معقو9 	لَكّبا9، �هو نو� من 
	لليمو0 كبير له قشرX عطرX من 	لخا#| �قشرX بيضا� مثل 	لشحم، 
فيبقى سنين ال يطر, عليه فسا9.  	لنا#  بالسكر على  ُيعَقد  كالهما 

______________________
(١) ,� ,نو	� 	لُمرّبى (مجاهد).

	لمملكة  ,هل  يسميه  ما  على  	لشا�  بال9  في  	لخو�  	سم  يطلقو0   (٢)
ما يسمونه  ,ما   ،mلبرقو	 	لمغر8  	لُبخا#X �ما يدعونه في  �	لخليج 
ّ#	ِقن). �في  	لدُّ  �,)  m	#ّ 	لدُّ 	لشا�  فهو في بال9  	لمملكة خوخًا  في 
هو   (Xشد بغير   �, 	لر	�  على   Xبَشّد) #	قن  "	لدُّ 	لمحيط:  	لقامو3 

	لِمشمش �	لخو�"، قاZ: �هي كلمة شامية (مجاهد).
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�معقو9 	لجوr 	ألخضر قبل ,0 ينضج �تقسو قشرته حتى تصير 
	لزهر  ,عطر  من  �هو   bهرr� 	لنا#نج،  قشر  �معقو9  كالخشب، 
�,طيبه #يحًا، �معقوb9 ُيهد� Nلى 	لملو�، �يبر� في صنعه ,هل 
طر	بلس 	لشا� ألنه يكثر فيها كما يكثر في سو	حل فلسطين، #9ّنا 

	هللا Nلى 9يننا لير9ّها Nلينا.
 bكسر� rلجو	لقر�) قطف 	(ال سيما في  X,لمر	من عمل �
rبيبًا،  يصير  حتى  �	لعنب  	لتين،  �تجفيف  لبه،  �	ستخر	| 
 Zنقا, هي  	لثالثة   bهذ� بز#.  فيه  ليس  ما  منها  ,نو	�  �للزبيب 
 Xلطعم مقّوية للجسم، كثير	لطويلة، طّيبة 	لشتا� 	في ليالي  Xألسر	
	لحّر	 (	لكالو#�) تدفئ 	لجسد من 9	خله �N لم يكن عندهم 

.bفئ تدفئه من ظاهر	مد
	أليا�.   bهذ ,مها  b	مد Uتكا9 تعر ,ما تعب 	أل�ال9 فال 
	لقطن  من  �>	لحفائظ<  لهم   Xجاهز 	لثيا8  	ليو�  تجد  	أل�   0N
تلقيها، �لمن شا� مد	#3 حضانة  ثم  مهّيأX تستعملها  	لناعم 
حتى للرّضع، (�ال ,نصح غير 	لمضطرX بطَْرm بابها)، �قد كانت 
بيدها،  >>	لحفائظ<  �تغسل  بنفسها،  لهم  	لثيا8  تفّصل   X,لمر	
 0N لليل كله	ليها فاستعملتها. �كانت تسهر N حتى �N	 جّفت عا9
 bهذ مرw �ليدها، لم يكن قد 	#تقى طّب 	ألطفاZ �ال ,ُِعّد
 mَلعقو	لتعب 	 	لعقاقير، �قد تلقى بعد هذ	أل�9ية �	من  	لعشر	
من 	لولد، كما لقيت ,نا من 	بن ,بي 	لذ� #ّبيُته صغير	ً �كنت 	أل8َ 
له بعد ,بيه 	لذ� لم يعرفه، �,�ليُته من حبي �من قلبي مثلما ,�ليُته 
من نتائج كسبي، فكا0 ,0 قاطعني من ,كثر من #بع قر0، حتى Nنه 
َليسكن 	لبلد 	لذ� ,سكنه �ال ,عرU عنو	نه، �يعمل في 	لجامعة 
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	لتي ال ,r	Z ,ستا�	ً فيها �لكن ال ,#	b �ال ,9#� ما عمله، �ُقتِلت 
بنتي فلم يبَق قريب �ال بعيد Nال عّز	ني ��	ساني، �ما عّز� �ال 
�	سى بزيا#X �ال #سالة �ال برقية. �	هللا ال يحب 	لجهر بالسو� من 
	لقوN Zال من ظلم، �هل في 	لظلم ,كبر من قطع 	لرحم �جحو9 

	إلحسا0؟
*   *   *

ألطلت  	لنسا�  تصنع  كانت  	لذ�  كل   عد9 ,ني  �لو 
يكن  لم  �لك  �لكن  تمامًا،  	لموضو�  عن  �خرجت  �,مللت 
>بال£<، ,� بال شي�، بل كا0 لهن عليه ,جر كبير يعدZ -كما 

جا� في 	لحديث- جها9 	لرجل �شهوb9 	لمشاهد.

كا0 �لك عمل 	لمر,X، �كا0 عليها فوm �لك غسل 	لثيا8 
,�	نيه.  �جلي  	لطعا�  �طبخ  �ترتيبها،  	لد	#  �تنظيف  �كّيها، 
�كانت ,مي �	حدX من نسا� تلك 	أليا� تحمل حملهن، بل لعلها 
من ,ثقلهن حمًال، أل0 من 	لنسا� من لها 	لخا�9 (,� 	لخا9مة) 
�	لطباخة (,� 	لعّشّية) ,� لها 	لبنا 	لكبير	 يساعدنها في �لك 
(َ,َمة) مملوكة. �قد  فيها جا#ية  	لكبا# كا0   	لبيو كله، �بعض 
,9#كت في صغر� بقايا من هؤال� 	إلما�، يتو	لد0 �يتناسلن في 
 	لرmّ من قديم 	لزما0، �كّن #	ضيا مسر�#	، �كّن كالو	لد	
لنسا� 	لد	#، #ّبيَنهّن صغا#	ً �كّن يولينهّن 	لحب فيبا9لهن 	لنسا� 
	لكبر�  بنتها  بنفسها،  شي�  كل  تعمل  ,مي  �كانت  بحّب.  حبًا 
 Xصغير �	ألخر�  مصر،  في  فتز�َجت  عرفتم)  (كما  ,خذناها 
مشغولة بمد#ستها، �ما كا0 لنا فضل ماZ نستأجر به من تخد� 
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في 	لد	# كما يفعل ,#با8 	ليسا#.
	لدنيا يا سا9تي ليل �نها# �خريف �#بيع، �لكن حياX ,مي 
 bخَر�  �يد# لم  	متد �طاZ حتى  ليل  كأنها  كانت  	هللا-  -#حمها 
	لصبا5ُ، �خريف ضا� فيه طريق 	لربيع فضّل فلم يتصل بخريفه 
#بيع. ما ,قوN Zنها كانت شقّية في نفسها محر�مة من كل شي�، 

بل ,قوN Zنها لم تجد متعة من ُمَتع 	لعيش. 
من  ,#بعة  #	بع  كا0  	لخطيب(١)  	لفتح  ,بو  	لشيخ  ,بوها 
�لكنه  	لنا3،  في  �ِ�ْكر  	لمجتمع  في  منزلة  منهم  لكل   Xإلخو	
 bلجا	  Xلزهد منصرفًا عن شهو	 Nلى  مياًال  كا0 من �9نهم جميعًا 
�	لماZ �	لسياX9، عمل ,مينًا للمكتبة 	لظاهرية من يو� ,نشأها (في 
مد#سة 	لملك 	لظاهر بيبر3) 	لشيخ طاهر 	لجز	ئر� �جمع فيها 
	لكتب 	لموقوفة 	لتي كانت متفرقة في 	لمساجد معّرضة للضيا�، 
 مفر9	 من  �غيرها  	لحديث  بكتب  مكتبة  ,غنى  	ليو�   فصا#
	لمخطوطا. �كا�N 0	 جا� 	لد	# بعد صالX 	لعشا� قاZ لز�جته: 
يا �سية (�هي بنت 	لجّالN ،9حد� 	ألسر 	لمعر�فة في 	لشا�) هل 
تعّشى  له، فيسأZ: هل  ,عّدته  	لذ�  بالطبق  فتأتيه  عندكم طعا�؟ 
 :Zفتقو �بنتا0،  	لدين  محّب  هو  �	حد  �لد  له  �كا0  	أل�ال9؟ 
نعم، فيقسم ما فيه قسَمين يضع فوm ,حدهما ماً� �ملحًا �يأكله 

�يد� 	لثاني.
�جد  فما  	لُخَضر،  ببيا�  	لد	#  Nلى  #	ئح  �هو  يمّر  �كا0 

______________________
(١) له ترجمة في 	ألعال� للز#كلي، �معجم 	لمؤّلفين لكحالة، �,عيا0 

9مشق للشطي.
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عندb من بضاعة كاسدX 	شتر	b #حمة به �حمله معه، فتصر� فيه 
�rجته �تتذّمر �تتنّمر، �هي 	مر,X حاrمة من ,سرX غنّية، فيتلّقى 
ما  كّل  �تخر|  تفر¤ جعبتها  �يدعها حتى  �	لصبر  بالِحلم  �لك 
في صد#ها، حتى �N	 هد, قاZ لها: يا �سية، هذ	 جا#نا �هو 
على  ,قد#  �نحن  ثمنها،  غر�  	لبضاعة   فسَد فإ0  فقير،  بيا� 
 ،mلذ� ليس فيه شي� هللا يغر	لمركب 	لغر� منه. يا �سية، 	حمل 
�هذb 	لدنيا فانية فاعملي شيئًا آلخرتك 	لباقية، �0N لم تريد� ما 

,حضرُته فابعثي به ألهل 	لخا0.
	لفقر	�  كثيرX من   فيه عائال 	لحا#X خا0  �كا0 في صد# 
ال يكا0�9 يجد�0 شيئًا. فال يز	Z بها حتى ترضى، يطفئ بِحلمه 
نا# غضبها �ُيذِهب بصدقه في rهدb كبرياَ� نفسها �حّبها 9نياها 

�حدها.
*   *   *

�ما جد� 	لشيخ ,بو 	لفتح سنة ١٣١٥، �كا0 عمر ,مي 
به  	ثنتي عشرX، �لحقت  	لدين  ثماني سنين �عمر ,خيها محب 
حاrمة   X,مر	 �كانت  	لكبر�،  ,خُتهما  تربيَتهما  فتولت  �rجته 
صا#مة، �كا0 لها �لد في مثل سنهما هو 	لشيخ شريف 	لخطيب، 
فأخذتهم بالشدX، فكانت 	لد	# بإشر	فها كأنها مد#سة عسكرية، 
بل #بما ,9	# 	لمد#سَة 	لعسكرية ضابٌط لّين 	لعريكة قو� 	لعاطفة، 
 Zلضبط، �كانت كما ُيقا	لنظا� �	ال N Uلم تُكن تعر bخالتي هذ�

.>Zلرجا	لشا� >,خت 	في 

 ليلة من ليالي 	لشتا� شبح #جل في >	لَمْشَرقة< (�هي ,#
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ير�5  يتبختر  �لبث  يذهب  فلم  به  فصاحت   ،(# 	لمسوَّ 	لسطح 
 ��يجي�، فأنذ#ته فما بر5 مكانه، فأخذ 	لبندقية �#فعت 	لشّبا

(	لنافذX) ��ّجَهتها Nليه فما بالى، فأطلقت 	لنا#. 

�كانت  �	لطين،  �	لخشب  	لحجر  من   	لبيو �كانت 
متد	خلة متعانقة، يستطيع من شا� ,0 ينتقل من طَرU 	لحّي Nلى 
فسمع  	لطريق،   bجال# تمس  ال  	لسطو5   mفو من  	آلخر  طَرفه 
	لجير	0 	لصو، �لم يكن يحتا| 	لجا# ليصل Nلى جا#N bال ,0 
يفصل  �	للبِن  	لخشب  >	لّطْبلة< (�هي حاجز من   mفو يقفز من 
	هللا،  "يا  فنا�9	:  	لجا#)،  سطح  عن  سطحك،   �, مشرقتك، 
عندها  ثم صا#�	  كاشفة،  كانت  َمن  	لنسا�  من  ليتستر  سّتا#"  يا 
فقالو	: خالتي ,� شريف، ما لك؟ خير 0N شا� 	هللا؟ سمعنا طلقة 
#صا�. قالت: نعم، حر	مي، �قد ,صبته بال شك أل0 #صاصتي 

ال تخيب.

Nلى  	لرمي! فصعد�	  َمن تجيد   	لشاميا �كا0 من عجائز 
	لسطح فوجد�	 سر	�يل �rجها 	لشيخ عبد 	لفتا5 	لخطيب معلَّقة 
ل  بالحبل (�كانت سر	�يل 	لرجاZ �	لنسا� تصل Nلى 	لقد� �يفصَّ
من 	لو	حد منها Nحد� عشرX من سر	�يال نسا� 	ليو�) فكانت 
َ#جل  كأنها  فتبد�  	لليلة  تلك  في  	لريح   Xشد من  بالهو	�  تمتلئ 

يمشي... ��جد�	 با#�9 	لطلقة قد مّزقها.

قالت: ,لم ,قل لكم Nني ,صبته؟

*   *   *
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فانتقَلت من 9	#  ,مي �عمرها سبع عشرX سنة،  �تز�َجت 
	لمتعة،  	للهو �من ,سبا8  	لخالية من   Xلحيا	لِجّد �	 فيها Nال  ما 
�0N لم تخُل من ضر�#	 	لحياX �لو	�r 	لعيش، Nلى 9	# مثلها 
ما فيها Nال 	لجّد �	لبعد عن 	للهو �عن 	لمتعة. من 9	# تحكمها 
	لنقمة بمن يعصيه، Nلى  	مر,X صا#مة ,مرها قانو0 ُيطا� ,� تحّل 
9	# يحكمها #جل (هو َجّد�)، شيخ بعمامة �لكنه عسكر� 	لطبع 
�	لمهنة، فقد كاN 0ماَ� طابو# �له #تبة عسكرية، صا#� ,مرb قانو0 
�مخالفة ,مرb 	نتحا#. �كا0 ,بي لطيف 	لمعشر #قيق 	لطبع �لكْن 
ال حكم له في بيت ,بيه، ثم Nنه كا0 معّلمًا، �كا0 ,سلو8 	لتعليم 
مًا على 	لترغيب  يقو� على 	لشّدX، �كا0 	لترهيب فيه �	لعقا8 مقدَّ

�	لثو	8.

,بيها  	لتي تحلم بها كل بنت في بيت   X9لسعا	 فما سعَد
	لذ� عاشت فيه يتيمة 	ألبوين، كانت ,ختها 	لكبر� هي ,مها بعد 
,مها، ,#ضَعتها من ثديها �#ّبتها مع ,خيها �	بنها، �لكنها كانت 
�لعلها  	لعاطفة،  ُتظِهر  �	لميوعة �ال  	للين   bتكر بطبعها   Xشديد
(�	هللا ,علم) ال تخفيها ,يضًا ألنها ال تجدها. �ال ,حب ,0 ,ظلمها، 
�,ستغفر 	هللا لي مّما قلت �لها، فلقد ,فضلت على ,مي َ�َ#َعْتها، 
	لعاطفية في بيت �rجها،   Xلحيا	  X9هللا. �ما عرَفت سعا	حمها #
فصّبت عاطفتها كلها �َفيض قلبها كله في حبها أل�ال9ها. ما نالت 
ما  كل  ,�ال9ها  بإنالة  �لك   wتعّو  0, فحا�لت  	شتهت  ما  كل 
يشتهو0 من 	لحالZ، فالحر	� لم يكن له مكا0 في بيت �rجها كما 

لم يكن له مكا0 في بيت ,بيها.
	لعو	ّ�:   Zمثا, من  	لفصيح   Zيقو كما  �	لعين  كيف  �لكن 
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 Uلكن ال تعر� bلذ� تريد	 Uتعر ،>Xليد قصير	� Xلعين َبصير	<
طريق 	لوصوN Zليه. فكانت تبذZ من �	 نفسها ما تعجز عن بذله 
من مالها؛ كانت �N	 جا� 	لعيد �لم تستطع شر	� 	لحلو� صنعت 

بيديها ما تقد# عليها منها.
�حلويا 	لشا� من يو� عرفُتها طّيبة 	لمذ	m جيدX 	لصنعة، 
يُعد  �لم  ,سعا#ها  	لحكومة   حّد9َ فلما  	لثمن.  غالية  لكنها 
9هنًا  	لخالص  	لعربي  بالسمن  	ستبدلو	  نفقاتها  يسّد  حّد9َته  ما 
مصنوعًا، �,9خلو	 عليها من فنو0 	لغّش 	لخفّي ما 9خل كل شي� 
منذ عرفنا هذb 	لحضا#X 	لما9ية. �ما كنا قبل �لك مالئكة �ال كنا 
جميعًا مثل ,بي بكر �عمر، �كا0 فينا من يغّش، �لكنه كا0 غشًا 
	لخبير،  Nال  بد	ئيًا يسهل كشفه فصا# غشًا >حضا#يًا< ال يكشفه 
حتى لقد سمعنا ,0 في 	لمصانع هنا�، ,� في بعضها، كيميائيًا 
له �ظيفة(١) كبيرX عمله Nخفا� 	لغش، �لد� 	لحكومة كيميائي له 
�ظيفة كبيرX إلظها# ما ,خفى 	أل�Z. كل ما يصنعونه يكو0 با�9 
	ألمر متينًا �يكو0 صالحًا، فيضعف �يفسد، ال حبًا بالفسا9 بل 
توفير	ً للماr� ZياX9 للربح. حتى 	لسيا#	: 	لقديمة منها 	لتي كنت 
0N ضربَت   Xُلجديد	� 	لمتين،  	لمعد0  من  كانت  ,عرفها صغير	ً 
�علب   .�يد فيه ضربة   ,ّثَر فيها،   �	لمحّر غطا�   �يد بقبضة 
	أل�9ية كانت من 	لحديد فصا# من 	لو#m، �	لحقائب كانت 
من 	لجلد فصا#... لست ,9#� �	هللا ممَّ صا#، �لكنها ليست 

.Zً على ,ّ� حا	جلد
*   *   *

______________________
(١) 	لوظيفة في 	للغة هي 	لر	تب.
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ال  	لتي  	لحلو�  بيدها  صنعت  	لعيد  جا�   	�N ,مي  كانت 
 Xحد	لو	 	لطبخة   Zبد تطبخ  �كانت  بمالها،  تشتريها   0, تستطيع 
طبخة لكل �لد. تقّد� لكل منهم 	ألكلة 	لتي يحبها، �لو كا0 �لك 
,هله Nال   Uلبال9 ما ال يعر	 على حسا8 #	حتها �صحتها. �من 
,لو	نًا معد�X9 من 	لطعا� يعيد�نها �يكر#�نها، ,ما 	لمطبخ 	لشامي 
ففيه 	لعشر	 من ,لو	0 	لطعا� مّما ال مثيل له في غير 9يا# 	لشا�، 
ال ,ستطيع ,0 ,عّدها ألني ال ,عرفها كلها، �لكن ,سّمي ما عرفت 
منها تمثيًال لها، فمن 	للحم: 	لمشو� �	لمقلي �	للحم بالصينية 
�	لكبا8 	لهند� �	للحمة بالخّل �9	�9 باشا... �من 	لبا�نجا0: 
>	إلما�   bمعنا تركي  	سم  (�هو  بايلد�  �Nما�  عة  �	لُمسقَّ لة  	لُمَنزَّ
9	�< ,� ُغشي عليه) �	لَمقلوبة (�هي ,#r مطبو� فوقه 	لبا�نجا0 
كة  �	لُمَفرَّ لة  	لُمنزَّ 	لكوسا:  �	للوr)... �من  �	لصنوبر  	للحم  مع 
باللحم  ¤ �ُيحشى  ُيفرَّ 	لمحشي �	لَمْكمو# (�هو كوسا  �	لكوسا 
مثله  (�هو  	لمغشي  �	لشيخ   (mبالمر �ُيطَبخ  �	لصنوبر   rللو	�
	لشاكرّية  	للبن:  من  �يصنع  	لمطبو�).  	لر	ئب  	للبن  مرقه  لكن 
 Zلفو	لمشمشية. �من 	� >bباشا �عساكر<� >��	لّلَبنّية �>شيش ُبَر
كة �	لرr بالفوZ �	لفولية، �لكل منها طريقة  ,لو	0: 	لُمَقّلى �	لُمَفرَّ
ُيَضّم Nليها �يوضع معها. �	لكبة ,نو	�  في طبخها �َنّص على ما 
كثيرX: 	لنّية (	لنيئة) �قد 	شتهر بها لبنا0، �	لمشوية �	لمقلية �	لكّبة 
	لَحميص  �	لكبة  حلب،  من  �هي  	لمسلوقة  �	لكبة  بالصينية، 
�	لكوسا  	لبا�نجا0  من   :�	لمقليا 	لرما0...  بدبس  	لمطبوخة 
�	لّزهرX �,خو	تها. �,كال يعتني بها 	لنسا� هي >َحّر	N mصبعه< 
�>سّتي rNبقي< �>قصاقيص 	لخياطة<، �	لتّبولة �	لفتو£... �لو 
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�هبت ,عّد ما ,عرU من طبخا نسا� 	لشا� لضاm 	لمقا� �ضجر 
�لكنه   ،Uمعر� ,كثرها  منكرX ألطعمة  ,سما�   X�	قر من  	لقا#� 

يأخذ 	لمنكر من ,سمائها �يجهل 	لمعر�U من حقيقتها.
*   *   *

عاشت ,مي سبع سنين بعد ,بي ما لها شاغل Nال ,�ال9ها؛ 
ُتطِعمهم هي �ُتلبِسهم، �تحّثني على ,0 ,9	#سهم 9#�سهم �,#	جع 
كما  	لمد#سة  تدخل  �لم  متعلمة  تُكن  لم  ألنها  كتبهم،  معهم 
 	�N� ،هّمها باشتغالي بالقضية ُ9r 9خلتها عّمتي من قبلها. �قد
قيل 	لقضية فالمر	9 قضية 	الستقالZ �محا#بة 	الحتالZ، فكانت 
 �, ،Xمظاهر كلما �هبت ,خطب في 	جتما� ,� سمَعت ,ني قد
9فعت 	لشباN 8لى تحقيق Nضر	8، ,� كتبت مقالة مثيرX تهاجم 
 X#	9N لحاكمين، طا# قلبها شعاعًا خوفًا علّي، �لما ُ�ِقْفُت(١) في	
	لشرطة مّرX �في مخفر 	لخر	8 مّرX جا� من ,خبرها، فوضعت 
عليها مال�تها ��هبت Nلى 	بن ,ختها 	لشيخ شريف في مد#سته، 
فأبى ,0 ينجدها �قاZ لها عند� 9#3، فشتمته �شتمت 	لد3# 
	لرضا�  	بنها. �	لشيخ شريف ,خوها من   Xلذ� يشغله عن نجد	
�َسنينها �#فيق طفولتها، �كا0 يحا�Z ضربي ,حيانًا فتهجم عليه 
ُيعتد� على فر	خها فتنفش #يشها �ُتعلي صوتها  	لدجاجة  كأنها 
�,مضى   Xقو منها  ,قو�  	لمهاجم  كا0  �لو  بمنقا#ها،  �تهّد9 

سالحًا.
*   *   *

______________________
كانت  	لتي   Uأل�قا	� 	لوقف  �منها   ،Uلقا	 تشديد  بال  �َقَفه   Zيقا  (١)

.Uأل�قا	ألحبا3< كما تسمى 	تسمى قديمًا >
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�جا� 	ليو� 	ألسو9، �كا0 يو� ,#بعا� ,�كرb تمامًا، �كا0 في 
	لثاني �	لعشرين من صَفر سنة ١٣٥٠. مّر عليه ثال§ �خمسو0 

سنة �ال تز	Z �كر	b ماثلة ,ما� عيني كأنه قد كا0 ,مس.

هي   	�N� 	لقد�،  معصوبة  ,مي   فوجد 	لد	#  Nلى   عد
ُتِسّر في ,�ني ,0 في #جلها جرحًا صغير	ً من مقّص سقط عليها. 
 Xُتِر9 ,0 ,تعب ,نا بدعو فهممت ,0 �تي بالطبيب فقالت: ال. لم 
	لخبر، �هّوَنت من  	لطبيب �لم تحّب ,0 تزعج Nخوتي بمعرفة 
�,قبلت  	ليو9  صبغة  من  قليًال  عليه  ��ضعت  هّينًا،  فر,يته   bمر,
على كتابتي �لم ,فّكر فيه، �لم ,علم ,نه سيشغل تفكير� �يؤّثر 

في حياتي.
�,صبحت فأ�همتني ,0 	لجر5 قد بر�، لم ,علم Nال بعد 
حين ,نها ,مضت ليلها كله ساهرX أل0 	أللم لم يكن ليدعها تنا�. 
فهي  Nيقاظهم،  من  ,�ال9َها  حّبها  يمنعها  	لد	#  في  تد�#  كانت 
كأنها تو9ّعهم. �لم تخبرني،  على ,لمها تتعّهدهم �	حد	ً �	حد	ً 
 0�N ،لكتما0 لرحَمتني منها فأخبرتني	 	لو كانت تعلم عاقبة هذ�
لحا�لُت 	لسعي لشفائها ,� لتخّلصُت -على 	ألقل- من هذ	 	لند� 
	لذ� ظّل يعتصر نفسي ألنني قّصر في 	الهتما� بها. �ظللت 
مع Nخو	ني نتكلم في 	أل89 �في 	لعلم �,ّمي تعاني ما ليس لنا به 

علم �ال لها عليه صبر.

فلما 	متّد 	لوجع Nلى 	ليو� 	لثالث �	شتّد �لم َتُعد تستطيع 
	حتماله خّبَرتني به. �كا0 عند� #فيق عمر� ,نو# 	لعطا# #حمه 	هللا 
�#حمها فأشا# ,0 �خذها Nلى طبيب جر	5، �كا0 ,شهر 	لجّر	حين 
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 �,حضر #	تب،  ,حمد  	لدكتو#  هو  	لمستشفى  ,طبا�  غير  من 
فلم نجدb، ��هب  	لدكتو#   X9ليها، �بلغنا عياN سيا#X �حملتها 
من يفّتش عنه فجا�1	 به من 	لمقهى في شا#� بغد	9، فشّق 	لجلد 
لينّظف 	لجر5 من غير ,0 يطّهر 	لمشر}، فوضع هو ,سبا8 	لد	� 

من حيث كنا نرجو على يديه 	لشفا�.

�,عدتها Nلى 	لد	# فإ�	 	أللم يزيد �ال ينقص، كا0 في 	لقد� 
فا#تفع Nلى 	لساm، فدعو صديقي �#فيقي صبر� 	لقباني #حمه 
	هللا، �كا0 يعمل في مستشفى معهد 	لطب طبيبًا 9	خليًا(١). فلما 

#,� ما بها قاZ: ما�	 تنتظر؟ Nلى 	لمستشفى.

��هبنا �كا0 ,ستا� 	لجر	حة 	لدكتو# نظمي 	لقباني حاضر	ً، 
فأ9خلها Nلى غرفة 	لعمليا #,سًا، ��قفت ,نتظر كما يقف 	لمتَهم 
 .,ما� محكمة 	لجنايا ليسمع 	لحكم له بالبر	�X ,� عليه بالمو
�طاZ �قوفي �ثقَلت 	لدقائق علّي، حتى ألحّس طقطقة 	لساعة 
	لكبيرX على 	لجد	# فوm #,سي كأنها مطا#m تنزZ عليه، Nلى ,0 
 ،mلسا	 بتر  بد من  يقوZ: ال  	لدكتو# صبر�  	لبا8 �خر|  ُفتح 

فاكتب هنا ,نك مو	فق.

�لم يد� لي �قتًا للتفكير أل0 	ألمر -كما قاZ- ال يحتمل 
	لتأخير، فكتبت �,خذ 	لو#قة �9خل، �لبثت مثل 	لمشد�b ,فّكر 
كيف تدخل بساقين �تخر| بساm �	حدX. �َكُبر علّي 	ألمر �نسيت 

______________________
(١) �يسمونه 	آل0 طبيب 	متياr، �هو 	لذ� يتدّ#8 على 	لعمل بعد نيله 

.X9لشها	
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 	�N 	لمصيبة  يتمنى  	إلنسا0  ,هو0 من بعض �,0  	لشّر  ,0 بعض 
�	جه ما هو ,كبر منها.

لقد تمنيت بتر 	لساm حين ُفتح 	لبا8 �ظهر 	لدكتو# صبر�، 
ينطق �جهه قبل ,0 ينطق لسانه، يخبر ,0 ,مي لن تخر| بساm �ال 

.mألعنا	ال محمولة على N |بساقين؛ لن تخر

لقد ماتت ,مي!

*   *   *
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-٤٨-
هنا مسقط #,سي

�هنا قبر ,بي �,ّمي

حلقة 	ليو� عوN X9لى 	لشا�. �هل فا#قتها حتى ,عوN 9ليها؟ 
0N �كرياتها في قلبي �مشاهدها ماثلة ,ما� عيني، �في كل َنَفس 
فال  9مشق.  عبير  من  �نفحة  	لغوطة  ,#يج  من  عَبق  ,نفاسي  من 
 ،bلحديث عنها، فمن ,حّب شيئًا ,كثر من �كر	 تلوموني 0N كّر#
�لو ,كرهُت 	لنفَس على نسيانها لما طا�عتني نفسي، �لئن نأيت 

بالجسد عنها فإ0 #�حي فيها:

َسبيِل,#يُد ألنسى �كَرها فكأنما بكلِّ  ليَلى  لي  َتَمّثُل 

�ما ,بغي من 9مشق مناrَلها ��9#ها �ال بساتينها �قصو#ها، 
	ألحبا8  ِمن  	لتر	8  تحت  َمن  Nلى  �لكن  	لتر	8  Nلى  ,حّن  ما 
�	ألصحا8. فدمشق 	لتي ,عوN 9لى �كرها هي 9مشق ,مي 	لتي 
جئت ,ستأ�نكم ,0 ,كمل 	لحديث عنها، فال تمّلوb (,#جوكم) �ال 
تستثقلوb، فمن جّر8 منكم فقد 	أل� ,� 	لبنت (�ال قّد# عليكم 
	لكر8  تنفيس  فيه شي� من  	لحديث عنه   0,  Uعر (b0 تجّربو,

�تسلية 	لقلب.
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�يا ليتني كنت ,ْسطيع 	لوصوN Zليها ألقف كما �قف 	مر1 
 Uلوقو	 	لشعر	�  فعّلم  �يستبكي،  يبكي   ،Zألطال	 على  	لقيس 
�	لبكا�، حتى من كا0 يعيش منهم في نعيم بغد	9 ما #,� 	لصحر	� 

�ال ,بصر 	لنؤ� �ال موقد 	لنا# �صا¤ فيهما بد	ئع 	ألشعا#:
َنْهُب�لقد مر#ُ على 9ياِ#همو 	لبِلى  بيِد  �طُلوُلها 
ْكُبفوَقفُت حّتى ضجَّ من َلَغٍب نِضو� �لجَّ بُعّذلي 	لرَّ
َخِفَيت فُمْذ  عيني  	لقلُب�تلّفَتت  تلّفَت   ُZلطُّلو	 عني 

9يا# خِفَيت  Nلى  بقلبي  ,تلّفت  	لشريف(١)،  مثل  	ليو�  �,نا 
عن ناظر� �لكْن ما سالها خاطر� �ال خّف Nليها شوقي، Nلى 
بقعة صغيرX من 	أل#w كانت هي 9نيا� كلها �كا0 فيها كل ,هلي 
 ...X8 ,ما� ساقية صغير	ال َكومتا0 من ترN حبائي، فلم يبَق منها,�
فيا ,يها 	لمسافر Nلى 9مشق: هل ُتحِسن Nلى شيخ غريب فتز�# عنه 
هذ	 	لذ� بقي من عاَلمه، �تريق عليه 9مو� قلبه �#حيق حّبه؟ هل 
 bلذ� تركتما	بنكما 	0 N :لهما Zتقف على قبر ,مي �قبر ,بي فتقو
يمر5 في #9	� 	لشبا8 يطير Nلى �فاm 	لمستقبل على جنا5 	ألمل، 
يحمل ,حالمًا تعجز عن حملها مناكب 	لرجاZ فيمضي ُقُدمًا بها 
�	نكسر  شبابه،  �ّلى  قد  Nنه  لهما:  قل  تحقيقها،  Nال  ُيرضيه  ال 
	لصّحة   �	�9 Nال  ,مل  من  له  يبَق  فلم  ,حالمه،  ��	بت  جناحه، 
�حسن 	لخاتمة. ُقل لهما: لقد صا# �لدكما ,كبَر سنًا منكما، صا# 
شيخًا �َبناُته صر0َ جّد	. �لكنه لم ينَسكما �لم ينقص حبه لكما 

______________________
عنها  خفيت  	لديو	0:  في  	لثالث  	لبيت  �ُقر�  	لّرضي،  	لشريف   (١)

	لّطلوZ... (مجاهد).
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�ال ,لمه لفقدكما، �0N #,� ما هو ,شّد عليه �,قسى. Nنه يدعو 
لكما، يسأZ 	هللا لكما 	لرحمة كما #ّبيتماb صغير	ً.

�لكن ,نّى لك 	لوصوZ �ما �صفت لك 	لطريق �ال 9َللُتك 
Nلى  فوصلت  	لعظيم  بغد	9  بشا#�   مر#  	�N 	لمكا0؟  على 
ْحد	5(١)، �#,يت 	لجد	# 	لعالي �	لبا8 	لجديد فا9خله تصل  	لدَّ
Nلى 	لمكا0 	لمقصو9. �لكن ال، 9عه فهذ	 ليس من عاَلمي، Nني 
 0N� لذ� عرفته �,حببته	لذ� كا0 لي، 	لعاَلم 	لى N يد ,0 تصل#,
طاZ به عهد�، ال Nلى عاَلم َجدَّ بعد�. 	�هب Nلى قلب 9مشق. 
,ليس لكل بلد قلب (سنتر) ُتْنَصب 	للوحا في 	لطرm لتدZّ عليه 

�ترشد Nليه؟

0N قلب 9مشق هو 	ألمو�، مهما تّتسع �تمتّد فهذ	 قلبها. 
 Xلدير	 wلريا	هر، �قلب rأل	 Xلقاهر	لحر�، �قلب 	قلب مكة �
	لطريق  Nلى 	ألمو�، قد يطوZ عليك  	لكبير. فا�هب  �	لمسجد 
عاصمة  	لقديمة،  9مشق  من  جو	نب  ماٍ£  �,نت  تر�  �لكنك 
 Z� من   ��	لملو ,مية  بني  من   Uألخال	 9مشق  	لثانية.  	إلسال� 
,يو8، 9مشق ,قد� 	لمد0 	لمسكونة في 	أل#w كلها �,�Z 	لبال9 

يقظة �تحر#	ً �	ستقالًال في ,#w 	لعر8.

Nنك لن تجد من مالمح 9مشق 	لماضي Nال 	لقليل، �يا ليتها 
______________________

(١) هي مقبرX 	لدحد	5 	لتي 9ُفنت فيها ,� جّد� �فيها 9ُفن ,بوb. �	قر, 
مع هذ	 	لفصل مقالة >من 9مو� 	لقلب< في كتا8 >من حديث 	لنفس< 

(مجاهد).
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بقَيت بقا� فا3 مثًال �9هلي(١). يا ليتهم تركوها تحّد§ حديثها 
Nلى جنبها مدينة مثل  �تبعث ماضيها �تصف ,مجا9ها، �,قامو	 
Nّال مثل ما بقي من  يبَق من 9مشق  لم  	لجديدX �نيو9لهي.  فا3 
بغد	9: مالمح ضئيلة �بقايا قليلة، ,�لها 	ألمو� �ثانيها 	لسو#، 

�ال يز	Z ,كثر 	لسو# باقيًا سليمًا.
Nنه  	لوليد؛   bبنا 	لذ�  فليس  	ليو�   b#تز� 	لذ�  ,ما 	ألمو� 
خبرها)،   Uتعر 	ألمو�<  >	لجامع  كتابي  (فر	جع   مّر	  mحتر	
 bبنا 	ألخير،  	لحريق  ,ثر  على  ١٣١١هـ  سنة  تّم  	لبنا�  �هذ	 
 3#9 َمن  فيهم  ما  9مشق  في  	لبنا�  صنعة  ,هل  من  >معّلمو0< 
	قتبس علم  	لذين   Xلعباقر	 	لهندسة �حمل شها9تها، ألنهم من 
من  ,مثالهم.  ��ثا#  �ثا#هم  9#	سة  �من  عبقرياتهم  من  	لهندسة 
	لنتائج 	لمنظَّمة لهذb 	لد#	سا �مّما ,ضيف Nليها �rيد عليها نشأ 
هذ	 	لعلم. �Nال فخّبر�ني: في ,ية جامعة تخّر| َمن بنى 	ألهر	�، 
	لهائلة  	لصخو#   bلمعّلقة، �من #فع هذ	 بابل  ,قا� حد	ئق  �من 
فوضعها فوm هذb 	ألعمدX 	لعالية في بعلَبّك �َتْدُمر؟ �من صنع 
نقو£ 	لحمر	�، �من جعل 	لرخا� 	لجامد ينطق بأبر� لسا0، يتلو 

بلسا0 	لحاZ �يا 	لجماZ في تا| محل؟
______________________

(١) كثير	ً ما نّبه علي 	لطنطا�� Nلى ,0 هذ	 هو 	سمها 	لصحيح، �ليس 
>9لهي< 	لذ� سماها به 	إلنكليز (لِعَو| لسانهم كما كا0 يقوZ). قلت: 
�ضبطها صاحب 	لقامو3 بألف مقصو#X في �خرها (9ِْهَلى). �سيأتي 
في 	لحلقة ١٤٦ من هذb 	لذكريا حديث طويل عنها عنو	نه >9هلي، 

	لفر3�9 	إلسالمي 	لمفقو9< (مجاهد).
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لقد  	لوليد.  ,يا�  كانت  كما  	ألمو�  فسيفسا�  	آل0   ,ُعيد
	لذ� كشفها  ,فتد#�0 من  ظلت ,سر	#ها مجهولة عشرX قر�0، 
للنا3 �عّرفهم بها؟ ال، لم يكن عالم �ثا# �ال ,ستا� جامعة، بل 
�	حد	ً من خد� 	ألمو�. كشف سّرها �	ستطا� ,0 يعيد صنعها، 
حتى Nنك تنظر Nلى ما بقي منها من ,يا� 	لوليد �Nلى ما ُجّد9 	آل0، 

فال تد#� ,يها 	لقديم �,يها 	لجديد.

�جا� 	لمملكَة من قريب عاملٌ مّمن تعلم هذb 	لصنعة 	سمه 
فال0 	لعّقا9، نسيت 	سمه 	أل�Z، �هو يعمل في 	لرياw �معه 
 ،bمال�r 	ستقدمو	عنه � 	فابحثو !Zلوحة صنعها باعها بألف #يا
 Uلزخر	 لها  تريد�0   تقيمو0 من عما#	 فيما  منهم  �	ستفيد�	 
 w#لمساجد، فالمساجد ليست معا	عن  	بتعد�	لكن � ،Zلجما	�
فن �لكْن محا#يب عباX9، لذلك ُيكَرb فيها كل ما يشغل 	لمصّلي 
 X9لدين يا سا	لقبلة. ,مو# 	# 	0 كا0 في جدN عن صالته ال  سيما
مر9ّها Nلى ما ,�حى به 	هللا �بّلغه 	لرسوZ، ال Nلى ما ير	b 	لمفّكر�0 

�ال Nلى ,��	m ,هل 	لفنو0.

*   *   *
مدينة  ,مامك  تلَق  للجامع  	لشمالي  	لبا8  من  	خر|  ثم 
	لمد#سة،  	لمد#سة لصق  كلها مد	#3؛  بقعة �	سعة  جامعية، 
,قو	3  فوقها  ضخمة  ,بو	8  �	لمرمر،  	لحجر  من  فخمة  ,بنية 
	لناظر  ُتدِهش  	لتي   بالُمَقْرَنصا  Xمملو�  Zألشكا	  مختلفا
مدفن  جنبها  �Nلى  	لكّالسة،  مد#سة  �بفّنها:  بعظمتها  �َتُر�عه 
سبق  	لتي  �	لجقمقية  	لّسميساطية،  بجو	#ها  	لدين،  صال5 
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	لمملوكية، �قد جّد9تها  	لحديث عنها، �هي من ,جمل 	آلثا# 
بنائها  9N	X# 	آلثا# فرجَعت كيو� فر¤ من  بإ#شا9   Uأل�قا	 X#	r�
بانيها، �	لمد#سة 	إلخنائية، ثم 	لمد#سة 	لظاهرية، مدفن 	لظاهر 
 ،	لمخطوطا بنو	#9   	لمكتبا ,غنى  من  مكتبة  �فيها  بيبر3، 
تقابلها 	لعا9لية (مد#سة 	لملك 	لعاZ9 ,خي صال5 	لدين)... ما 
يشبهها في 	9rحا� هذb 	لكنوr من 	لعما#	 Nال سفح 	لمقّطم في 
	لقاهرX، حيث مد#سة 	لسلطا0 حسن �مسجد 	لرفاعي، �تلكم 
	لعما#	 	لر	ئعا للمساجد �	لمد	#3 �	لمكتبا، �Nال منطقة 
	ألrهر �	لحسين �ما فيها من 	لمد	#3 �	لمساجد، معرw 9	ئم 

.X#لعما	ئع فنو0 	متحف حّي لر�� X#لحضا	لعلم �	9ها# rال

�في 	لعا9لية >	لَمْجمع 	لعلمي<، �هو ,قد� 	لمجامع 	لعربية. 
�لكن 	لذ� يشّوb هذ	 	لجماZ �يلطخ هذb 	لصفحة 	لبيضا� ببعض 
 ،�	لسو	9 هو ,0 >	لظاهرية< يحّف بها فر0 من هنا �َحّما� من هنا
 	لمخطوطا نو	#9  ,خطا#.  من  �لك  في  ما  Nلى  نّبْهنا  �لطالما 
�	آلثا# تجا�#ها من 	لجانبين 	لنا#! �لو ,نها 	حترقت فَمن يأتينا 
ما ال  	ألشيا�  تعّوضنا عنها، �من  ,مو	Z 	أل#w ال   0N بمثلها؟ 
ُيشتر� بالماZ. لقد سطا لّص مرX على متحف 9مشق، 9خله بحيلة 
	لر�مانية  	لقديمة،  	لدنانير  لها من  �سرm منه مجموعة ال مثيل 
	#تكب جريمة  ثم  �	لفا#سية �	ألموية �	لعباسية �,نو	� ,خر�، 
,كبر من جريمة 	لسرقة فأ�	8 هذb 	لدنانير �جعلها سبائك. لقد 
	لفائدX؟  ما  منه �عاقبوb، �لكن  	لسبائك  قبضو	 عليه �	ستر�9	 
Nنهم كمن يستر9ّ 	لمخطوطة 	لوحيدX من سا#قها لكن بعدما محا 
	لمخطوفة  	لبنت  ُيرجع  بِيضًا... ,� كمن  كتابَتها �,#جعها صحفًا 
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Nلى ,هلها بعدما قضى 	لخاطف على حياتها.

,حد  	لفر	9يس،  با8  Nلى  فتصل  فقط  متر  مئَتي  �ستمشي 
مد	3#  بأ#بعة  قبله  �ستمّر   .mٍبا �هو  	لسبعة،  9مشق  ,بو	8 
�مساجد �ببقايا من 	لسو# 	لقديم، �بِحا#X بينهما ال يز	Z 	سمها 
Nلى 	آل0 حا#X بين 	لسوَ#ين. هذ	 با8 9مشق 	لقديمة، فاخر| منه. 
لقد صر >ظاهَر 9مشق<. �9 هذ	 	لشا#� 	لجديد �عما#	ته 	لعالية 
فإ0 هذ	 	لشا#� 9خيل على عاَلمي، �	مِش Nلى 	ألما� ثالثمئة متر 
Nليه  ُينَسب  	لذ�  	لُعَقْيبة، �هي حّي 	أل�r	عي  Nلى  ,خر� تصل 
تغسل   بير� 	لبحر جنوبي  على شاطئ   bقبر يقو�  	لذ�  	إلما� 
,قد	َمه 	ألمو	|، �كا0 من شهرين ُتلِهب #,َسه 	لقنابل من 	ليهو9 
 ،قبو# 	ألمو	 	لذين ال يرعو0 حرمة مناZr 	ألحيا� �ال حرمة 
يحميهم �يقّويهم بالسال5 �بالفيتو ,� يمّدهم بالبشر �9لة 	لغر8 
تقّد�  Nحد	هما  كانت   0N� ،كلتاهما معهم علينا  ،mلشر	 ��9لة 
Nليهم 	لرجاZ �تعطينا نحن جميل 	لَمقاZ، �	ألخر� تعطيهم كل 

شي� �ال تعطينا شيئًا، بل تبني نصف 	قتصا9ها على ,مو	لنا.

,قّل من  به  	لذ� مر#نا   X#لِعما	 	لُعَقيبة هذ	 �حّي  بين حّي 
 نصف كيل (كيلومتر)، �لكْن كا0 بينهما ما يكو0 بين 	لحا#	
فال   .�	لفتّو	  	لقبضايا ,يا�   ،��معا#  عد	�	 من  يومئذٍ 
تصّدقو	 كل ما يقوله 	لشيو� من ,مثالي من ,0 ,يامهم كانت خير	ً 
كلها �,0 هذb 	أليا� ما فيها Nال 	لشر�# �	آلثا�. ,نا كنت ,قوZ مثل 
 bأليا� خير كثير فقدنا	لحّق ,نه كا0 في تلك 	كنت ,كتبه، �� 	هذ
ليالي  في  مفقو9	ً  كا0  فاألمن  منه؛  تخّلصنا  كثير  شّر  فيها  �كا0 
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	نقسا� �خصا�، �	لجهل  	لنها#، �كا0  9مشق �في ,طر	فها في 
,كبر، �	ألمر	w كثيرX �	ألطبا� قالئل.  ,عّم �	ألّمية كانت  كا0 
 0N� بالدين،  تمّسك  �مز	يا:  فضائل  �لك-  -مقابل  كا0  �لكن 
كا0 يخالطه عند 	لعو	ّ� بد� �جهاال �,�ها�، �لم يكن سفو# 
با#تكا8  	لمالهي، �ال كا0 َمن يجهر  �ال 	ختال}، �ال كانت 
 w	ألعر	على  Xلغير	كانت � .	لمعاصي ,� يعلن تر� 	لو	جبا
	لحّي  كا0  	لنا3 حتى  بين  	لتعا�0  �كا0   ،mلفسو	 عن  �	لبعد 

.Xحد	لو	 Xهلها كاألسر,� Xحد	ً �	#	سكانه 9�
تلك  تبلغ  حتى  �خرها،  Nلى  فامِش  	لعقيبة  بلغت  فإ�	 
َيُرْعك  فا9خلها. ال   ،Xلفقير	  Xلصغير	  �	لبيو 	لضيقة   	لحا#	
ضيق مسالكها �ال فقر مناrلها، فلقد كانت ها هنا مناZr ,هلي، 
هنا كا0 مسقط #,سي. ليس 	لوقوU �	لبكا� على 	ألطالZ �حدها، 
فلقد �قف 	لشريف 	لرضّي على مناZr حّبه �هو في بغد	9 يو� 
كانت ُسّرX 	أل#w �,عظم مد0 	لدنيا. لم يكن #	كبًا نِضو	ً(١) كما 
قاZ �ال مصاحبًا َ#كبًا، Nنه لم يصف عن عيا0 كالشاعر 	لجاهلي، 
�لكن ما�	 يضّر؟ ,ال تمّر على 	لعما#X 	لكبيرX 	لتي كنت تسكنها 
َمن  على  	لدمو�  �#فت  �#بما  Nليها،  �تحّن  فيها  ,يامك  فتذكر 
	ختلَفت  	لعاطفة صا9قة �لو  ثر	ها؟  فو	#	b عنك  فيها  كا0 معك 

	لظر�U، فما�	 يضّر #خص 	إلطا# 0N كانت 	للوحة ثمينة؟
ينسى  َمن  ماضيه.  Nلى  	لحنين  على  مفطو#  	إلنسا0   0N
	ألمس �هو ,بو 	ليو�، كما ,0 	ليو� هو ,بو 	لغد؟ لذلك تحر� 

______________________
(١) 	لّنضو (بكسر 	لنو0) 	لد	ّبة 	لتي ,جهدها 	لسفر (مجاهد).
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rما0  	لماضي  	لماضي،  بقّية  هي  	آلثا#  �ثا#ها.  على  	ألمم 
�مكا0 �,حد	§ �نا3، �قد �هب 	لنا3 فال يرجعو0، �	نتهت 
يبَق  فلم  يعو9،  	لذ� تصّر� ال  ُتستأَنف، �	لزما0  	ألحد	§ فال 
Nال 	لمكا0 �ما فيه من ,شيا�. فإ0 	عتنينا باآلثا# فنحن ال نعبدها 
�ال نقّدسها؛ ضّل من يقّد3 تر	بًا �يعبد حجر	ً، �لكْن نذكر فيها 

ماضينا، ,� ننظر Nلى ,نفسنا في ,مسنا.
لّما  #جعت  هنا  �Nلى  حياتي،  فجر  �,مضيت   ُ�لدُ هنا 
غابت شمس 	ليو� 	أل�Z من هذb 	لحياX بمو ,بي، ثم #جعت 

Nلى هنا لّما غربت شمس 	ليو� 	لثاني بمو ,مي.
لي   Zفقا  	لعمليا غرفة  من  	لقّباني  صبر�  خر|  لّما 
(بنظر	 من عينيه 	لغا#قتين بالدمو� �بحركا 	ليأ3 من يديه) 
Nنها ماتت �قفت كالذ� ُضر8 على #,سه ففقد 	لوعي �هو ينظر، 
عينا� مفتوحتا0 �لكني ال ,#� شيئًا. �قفت �,حسست كأ0ْ قد 
�قف معي 	لزما0. الما#تين في قصيدX >	لبحيرX< 	ستوقف 	لزما0َ 
	لكر8، �لكن  	لوصاZ �حّثه على 	إلسر	� في �قت  في ساعة 
Nلى  ,عو9   0, rماني �قف بي �,نا مكتئب مكر�8، ال ,ستطيع 
	ألمس فأتصو# ,مي �هي بيننا، �هي عما9 بيتنا �هي تعيش معنا، 

�ال ,ستطيع ,0 ,تصو# 	لغد، كيف يكو0 غد� �قد تركتنا ,مي؟
لقد بكى صبر� 	لقباني على ,مي ألنه كا0 يومًا مثل ,خي، 
�لعله بكى فيها ,مه. لقد كا0 يعرU ,مي، كانت كلما غبت سأَلته 
عني �كانت تعطف عليه كأنه 	بنها، �كا0 -#حمه 	هللا- قد ُحر� 

.b# ,مه ,يا� صبا	جو
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 0, من  ,كبر  	لجرعة  كانت  ,فّكر.  ,ُعد  فلم  فكر�  تعّطل 
,نا  �ال  ,بتلعها   0, 	ستطعت  ,نا  فال  حلقي  في  �قَفت  ,سيغها، 
,ملك ,0 ,لفظها. لم ,ُقل شيئًا، لم ,بِك، لم ,صر�. صر كأني 
قد جمد، فتوّلى صبر� 	إلمسا� بي �Nخر	جي، �	نقدُ Nليه 
	لقباني  نظمي  	لدكتو#  �جا�  نومي.  في  ,مشي  كأني  معه  ,مشي 
,ستا� 	لجر	حة في كلية 	لطب (�هو 	بن محاسب 	لمعا#U 	ألستا� 
مصطفى 	لقباني، �ليس من ,سرX 	لدكتو# صبر� 	لقباني)، �,نا 
به �يعّزيني،  ,نه يو	سيني  ,نه قاZ كالمًا طويًال عرفت  ,�كر 	آل0 
,قو� من طّبه، �لكني لم  #N	X9 	هللا  	لجهد لكن   Zنه بذN  Zيقو�

,فهم مّما قاZ شيئًا. 
�ُكّفنت؛  ُغّسلت  كيف  (صّدقوني)  	آل0  Nلى  ,علم  �لم 
Nلى #حمة #به  بر#X، منهم من �هب   XخوN ألمَر كله	 تولى  لقد 
كالدكتو# صبر� �	لشيخ عبد 	لقا9# 	لعاني �,نو# 	لعطا#، �منهم 
عرفة  ياسين  �	لشيخ  	لخطيب  �ثابت  طه  خالتي  كابَني  بقي  من 
	لذين كانو	 يالrمونني: #شا9 جيوشي �,نو#  	لشبا0  �طائفة من 

	لعش، �محمو9 	لرفاعي �سعيد 	لجز	ئر� #حمهما 	هللا.
�ما تنّبهت حتى �قفنا للصالX عليها في جامع 	لتوبة. �لي 
في هذ	 	لمسجد �كريا خالطَت ثو	ني حياتي 	أل�لى، فيه �في 
هذb 	لمد#سة 	لقائمة ,مامه ِقطَع من عمر� من عهد طفولتي. هنا 

#حمني 	هللا فساZ 9معي.

0N 	لدمو� #حمة، فال تخجلو	 يا ,يها 	لمحز�نو0 ,0 تبكو	، 
فإ0 حرقة 	لقلب ال تطفئها ,نها# 9مشق 	لسبعة �لكن يطفئها، ,عني 
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ُينقص من  	لبكا�  	لدمو�. �لو كا0  ,نه يخّفف من حّرها، َسفُح 
	لرجولة ما بكى سيد 	لرجاZ محمد، صلى 	هللا على محمد.

بكيت بال صو. كانت 9موعي تتساقط �,نا صامت. بكيت 
 ،b	مد �بها �لم ,#9 ,مي �0N لم ,ستوعب تمامًا حقيقة مصابي 
بكيت ,بي، بكيت من �هب من ,هلي �من صحبي، بكيت �مالي 
�,حالمي، بكيت َمو	ضي ,يامي، بكيت ,سرتي 	أل�لى 	لتي كانت 

كلها هنا فلم يبَق منها Nال ,نا.
�هو  ,بي  ُتُوّفي  �قد  	لثمانين(١)،  ,بلغ  سنين  ,#بع  بعد  ,نا 
في 	لسا9سة �	أل#بعين �,مي في 	لثالثة �	أل#بعين، �لكني كلما 
�كرتهما ,حسب ,ني َصُغر حتى عد طفًال #ضيعًا كا0 يأ�� 
�	لعطف طعا�   bجسد �	لحليب غذ	 فيه  يطلب  ,مه،  Nلى صد# 
بنتي �هي   ,مه. �	سُتشهَد #�حه، �كذلك يحّس كل �لد مع 
 َصُغر ,نها  ,شعر  �كرُتها  كلما  �لكني  �	لثالثين،  	لسابعة  في 
حتى عا9 	لطفلة 	لتي ترتمي على صد#� �تقعد في حجر�، 
�كذلك يشعر كل �	لد مع �لدb، مهما كبر 	لولد فهو في عين ,بيه 

طفل.
,جعل  هل  للنا3؟  ,علنها  فلما�	  قلبي  ,سر	#   bهذ �لكن 
�	لذين  	لنقا9  خالله   Zيتجو صو#   wَمعر 	ألطهر  حبي  مخد� 
,مي   	ستحضر في �هني من �كريا لقد  يتسّلو	؟   0, يحبو0 
��كريا بنتي ما يمأل صفحا من 	لجريدX، حفر بأظافر� في 
,نقاw 	لماضي في �	كرتي حتى جمعتها. لقد 	ستخرجت خيو} 

______________________
(١) ُكتب 	لفصل سنة ١٤٠٣.
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َنْسَجه   ,عد ثم  خيط  بعد  خيطًا  	لتر	8   	#ّ� بين  من  	لثو8 
أل9فئ به عظامي في شيخوختي، فهل ,نزله في >سوm 	لَحر	|< 
نفع  	لقّر	�  من  فما ألحد  لي �حد�  فلتبَق  بالمز	9؟ ال؛  ألبيعه 

فيها، �,نا Nنما ,حيا بها.
*   *   *

�,ما ,نت يا ,يها 	لمحسن 	لمجهوZ، 	لذ� #ضي ,0 يز�# 
 �يبَق لي عند لم  بنفسي،  ,�r#ها   0, ,قد#  لم  9مشق عني حين 
,كمل  بل  �تَدعني �حد�  عني   Uتنصر فال  �	حدX؛  Nال حاجة 
معر�فك، فصلِّ 	لفجر في جامع 	لتوبة، ثم توّجه شماًال حتى تجد 
,ما� >	لبحرX 	لدّفاقة< rقاقًا ضّيقًا جد	ً، حا#X ُتسّمى >	لمعمشة<، 
فا9خلها فستر� عن يمينك نهر	ً، ,عني جد�ًال عميقًا، على جانبه 
من 	لو#9 �	لزهر �با#� 	لنبا ما تز9	0 بأقّل منه حد	ئق 	لقصو#. 
,تد#� ممَّ جا�؟ ألنه يشر8 ماً� قذ#	ً. 0N هذ	 	لجد�Z نصفه من 

ما� 	لنهر �نصفه من ما� 	لمجا#�!

عفو� فهذb هي 	لحقيقة، �من 	لحقائق ما يسو�. �على كتفه 
ساقية عالية ما1ها 0N قيس بمائه عذr 8ال0N� ،Z لم يكن rالًال 
مقالة   	لرسالة (١٩٣٥) قر, Nلى مجلة  �ال عذبًا. �0N #جعت 
	لساقية(١)، فاجعلها على يمينك، �	مِش في مدينة   bلي عن هذ
 bلقبو# فستدخل ,جسا9ُنا مثَلها، �9َْ� هذ	حرمة  �َ#	� ،	ألمو	
	لبرحة 	لو	سعة في �سطها �هذb 	لشجرX 	لضخمة 	لممتّدX 	لفر�� 

______________________
(١) >ساقية في 9مشق<، �هي في كتا8 >9مشق، ُصَو# من جمالها �ِعَبر 

من نضالها< (مجاهد).
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	لو	#فة 	لظّل، 	لتي كنا �كا0 	لنا3 يتخذ�0 من ظلها مجالس ,نس 
 يو� 	لعيد �على ,غصانها يعّلقو0 	أل#	جيح، ُيقبِلو0 على تسليا
بينك �بين  يبقى  Nلى 	ألما� حتى  	لمو! سر  	لحياX في موطن 
 �جد	# 	لمقبرX 	لجنوبي نحو خمسين متر	ً. Nنك ستر� Nلى يسا#
قبَرين متو	ضَعين من 	لطين على ,حدهما شاهد باسم 	لشيخ ,حمد 

	لطنطا��.
هذ	 قبر َجّد� �فيه 9ُِفَن ,بي، �Nلى جنبه قبر ,مي، فأقرئهما 
في  �جمعهما   Xلحيا	 في  جمعهما  	لذ�  	هللا   ُZسأ, 	لسال�.  مّني 

	لمقبرX ,0 يجمعهما في 	لجّنة.
هنا 9ُِفَن ,عّز 	لنا3 علّي. ,ّما َمن كانت ,عزَّ منهما (�ال ,ظن 
,0 قولي هذ	 يسو1هما) فقبرها بعيد بعيد في ,لمانيا، Nني لست 

,عرفه. بلى �	هللا Nني ,عرفه ألنه قريب قريب، Nنه في قلبي.
#8ِّ 	غفر لي �لو	لد�، #8ِّ 	#حمهما كما #بياني صغير	ً. 

.#8ِّ 	#حم بنتي �	غفر لها. #8ِّ �للمسلمين �	لمسلما
*   *   *
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-٤٩-
مآتم 	لشا�

�كيف كا0 مأتم ,ّمي

بقَيت كلمة �	حدX من حديث ,مي، ,قولها �,ختم 	لحديث. 
	لمعركة  ألنها  َمحطومًا،  مهز�مًا  منها  �#جعت  	لمعركة  	نتهت 
 Xلحيا	 	لبشر؛ هي معركة  فيها ,حد من  ينتصر   0, 	لتي ال يمكن 
�	لمو. �بد, معركة ,خر� ينتصر فيها َمن ,قد� �ثَبَت �يندحر 
من تو	نى �هر8، معركة 	لعقل �>	لتقاليد<، بيني �بين عّمتي 	لتي 
هي ,كبر من ,بي، �	لتي لم ,ُكن ,حّب ,حد	ً بعد ,مي مثل حبها 
�لم يكن ألحد فضل علّي في طفولتي (بعد ,مي) مثل فضلها، 
	لمعركة على  	لثانية ألمي. �كانت  	أل�  كانت  	لتي  �بين خالتي 
ترتيبا 	لمأتم، ,� على هذb 	لعا9	 	لتي 	بتدعها 	لنا3 فتنّكبو	 
 فيها جاX9 	لعقل �خالفو	 فيها عن ,مر 	لشر�، �جعلو	 من 	لمو
 mلنفا	� mإلنفا	ال N لكبر� تقاليَد حمقا� ما فيها	لموعظة 	لذ� هو 	

.mإل#ها	لكثير من 	�
	لكر	سي في  ُتَصّف   0, >	لّصباِحّية<، �هي   Zللرجا جعلو	 
 Zrمنا من   Uلغر	 بعض  Nليها  ضّمو	  �#بما  كلها،  	لد	#   Uغر
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	لشأ0 كثير 	إلخو	0، ال 	إلخو	0  	لميت عظيَم  0N كا0  	لجير	0 
في  �يشا#كو0  	لحز0  يستشعر�0  حقيقة  للعز	�  يأتو0  	لذين 
Nلى  هؤال�  يحتا|  �ما  	لقليل،  من  ,قّل  فهؤال�  	لمصا8، 
>ترتيبا< �ال Nلى كر	سي ُتَصّف �ال Nلى غرU ُتستعا#، بل 	لذين 
يأتو0 #غبة ,� #هبة، يجيئو0 يبتغو0 تسليف يد يطالبو0 يومًا بر9ّ 
مثلها ,� حظوX يأملو0 	إلفاX9 منها، ال حظوX عند 	لميت بل عند 
من بقي من ,�الb9 ���يه، فإ0 لم يكن له �لد ,� قريب يرُجى 

خيرb ,� ُيخشى ُضّرb لم يأِ منهم ,حد.

,ما 	لصباحّية فتبد, من بعد 	لمغرN� ،8نما ُسّميت صباحية 
 Xبعد صال Nليها  	لدفن يخرجو0  	لمقبرX صبيحة  ألنها كانت في 
	لفجر �قبل طلو� 	لشمس، ثم صا# في 	لمسجد بين 	لعشا�ين، 
يجلسو0 يقر0�1 	لقر�0 من >	لربعة<، �هي ,جز	� 	لقر�0 كل جز� 
	نتهو	 9عا �	حد منهم  فإ�	   ،bيقر, �حد لطيفة، كل   Xفي مجلد
للميت �للمسلمين �,ّمنو	. �كانو	 يدير�0 كؤ�3 	لما� 	لمحّلى 
فال  	لقر�0  يقر,  بقا#�  يأتو0   ،	لبيو في   صا# ثم  بالسكر. 
ُيصغي Nليه ,حد �ال يتدّبر ما يتلو ,حد. هو يقر, �	لمعّز�0 يدخلو0 
يو9ّعو0  �يقعد�0،  يقومو0  	لمأتم  �,صحا8  �يخرجو0، 
�يستقبلو0، �يد�#�0 عليهم بالقهوX 	لمّرX كأنهم في مقهى ال في 
�,عرَفهم  	لتجويد  بأحكا�  ,علَمهم  	لقّر	�  من  يختا0�#  مأتم. ال 
صوتًا  ,حلى  كا0  َمن  بل  	لوقف،  �بمو	ضع   Uلحر�	 بمخا#| 
�,قد# على 	لتصّرU باألنغا� �,9#� بمحّط 	أللحا0، �بلغ بهم 
	ألمر (�هذ	 كله في 	لشا�) ,0 جعلو	 للقّر	� نقابة كنقابا 	ألطبا� 
�	لمهندسين �	لسّباكين �	لسّو	قين، ثم صّنفو	 	لقّر	� ,صنافًا ثالثة 
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	لعّماZ �,سعا#  ُتحّد9 ,جو#  قر	�ته كما  ,جر  منها  �حّد�9	 لكل 
	لفاكهة �	لخضر(١).

لم  كما   ،X9معد� مآتم  Nال  كله  عمر�  في  ,حضر  لم  �,نا 
,حضر Nال مو	لد معد�X9. �ما حضرته منها لم ,خر| منه Nال �قد 
,هله ألني ال ,سكت عن منكر، �	لنا3 يغضبو0 على  ,غضبت 
من ُينِكر عليهم ما هم فيه. سمعت مرX في مأتم لكبير من ,سرتنا 
قريبًا  �كنت  بلطف  فنّبهُته  َيْلَحن،  قا#ئًا   b#لى حضوN  	ضطُر#
منه، فعاN 9لى 	للحن فعد Nلى 	لتنبيه، فلما كثر �لك منه �مني 
قاZ: ,نا من صنف 	لمئة، ,فتدفعو0 مئة ليرX في 	لليلة �تريد�0 من 
يقر, لكم مثل 	لشيخ محمد ِ#فعة؟! �كنت مرX في مولد مع شيخنا 
مطر8   	لصو منشد حسن  فقا�  	لبيطا#،  بهجة  محمد  	لشيخ 
	أل9	� يغني ,غنية غزلية مشهو#X من 	لغزZ 	لمكشوU، فلما 	نتهى 
منها قاZ: 	للهم صّل �سلم �با#� عليه... جعلها في #سوZ 	هللا. 
�كا0 	لحاضر�0 مئا، فصرخت به: 	خر3! ,تجعل غَزًال في 

غال� مدحًا لسيد 	ألنا�؟ �فسد >	لمولد<.
�كانت >	لصباحية< تبد, بعد صالX 	لعشا�، فما مّرX ,حد 
	لتجّوZ في  	لفرنسيو0  فيها  ,يا� 	ضطر	با منع  	لوجها� �كانت 
	لعا9	، بحا9ثة   Zتتبّد 	لمغر8. �كذلك  بعد  	لليل، فجعلوها 
 ،bغير bكبير ُيقتد� به على تغييرها فيقّلد �	9§ ,� بإقد	لحو	من 

.فتتبّدZ 	لعاX9. فال تقنطو	 من تبديل سّيئ 	لعا9	

	لشر�  عن  ,بعد  �هي  >	لَعْصرّية<،  لهّن  فكا0  	لنسا�  ,ّما 
______________________

.rال يجو Xلتال�	على مجّر9  Xألجر	(١) �,خذ 
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�,حفل بالمخالفا من صباحية 	لرجاZ. يجتمع 	لنسا� من ,هل 
	كتفت  ,بعد  كانت  �من  	لسو	9  يلبسن  منه   	لقريبا 	لميت، 
�ُتَصّف  للز�جة.  Nال  	لديُن  �لك  يجيز  �ال  	لقاتمة.  باأللو	0 
قر8  ترتيب  على  عليها  يقعد0  	لمكا0،  تمأل  حتى  	لكر	سي 
	لو	حدX من 	لميت (,� 	لميتة)، �#بما �قع 	لنز	� �	لقتاZ ,حيانًا 
على 	لكرسي 	لو	حد، ينسين 	لفجيعة �تقوZ 	لو	حدX: لما�	 تقعد 
فالنة فوقي �,نا للميت كذ	 �كذ	؟ تبّين قر	بتها منه. �	لتي ال ُتدعى 
من 	لقريبا تغضب. هذ	 كله >�#	� 	لكو	ليس<! �يتركن كرسيين 
 Xحد	� كل  �تضع  	لستا#<  >ُيرَفع  ثم   ،للمعّزيا فقط  ثالثة   �,
منهن من مظاهر 	لحز0 على �جهها بمقد	# قر	بتها من 	لميت، 
�منهن من تمسك بالمنديل تعصر عينيها �تمسح 9معها 	لذ� لم 
تنزZ منه قطرX. �يبد, >	لتمثيل<، فتدخل 	لمعّزيا َمثنى َمثنى ,� 
ُثال§ ُثال§، يدخلن صامتا �يخرجن صامتا، ال سال� �ال 
كال�، يجلسن 9قائق معد�X9 لكنها تكفي >أل9	� 	لد�#<. �,هل 
	لميت يالحظن بأطر	U 	لعيو0، حتى �N	 	نتهت >	لر�	ية< بد,0 
بانتقا9 فالنة كيف 9خلت �ِعّالنة كيف قعد �	لثالثة ما ,9#� ما�	 
فعلت... �	لمعّزيا �N	 خرجن شرعن في 	نتقا9 	لنسا� من ,هل 

 .Xحد	� Xحد	لميت �	

ثم �N	 كا0 ثالث ثالثة لمو 	لميت كانت مر	سم ,خر�، 
 Zلّسَنوية<، ثم ما قا	أل#بعين، ثم >	يو� � ،Zأل�	لخميس 	يو� �

	لشاعر:
Nلى 	لَحوZِ ثّم 	سُم 	لسالِ� عليُكما

�َمن يبِك َحوًال كامًال فقِد 	عتذْ#
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هذ	 ما كانت تريدb مني عّمتي �خالتي. ,فئن فقد ,مي فهل 
�عّمتي:  لخالتي  �قلت  ال.  �#جولتي؟  �عقلي  9يني  معها  ,فقد 

ال!
0N من 	لعلما� من كا0 يو	ِجه بكلمة 	لحّق 	لملو� �	ألمر	� 
�هذ	 صعب،  	إليذ	�،  من ضر�8  منهم  ما  يلقى  على  �يصبر 
 U، �,صعب منهما ,0 تصر�	لعو	لكن ,صعب منه ,0 تجابه بها �
حّق  عليك  لهن  كا0   0N سيما  ال   ،	لعا9	 توجبه  عّما  	لنسا� 
	لقر	بة �فضل 	لسّن. �قد عرفتم مّما سبق شدX خالتي �صر	متها، 
 Zألمثا	ستعرفو0 مّما يأتي لسا0 عّمتي �فصاحتها �محفوظها من �

�من بليغ 	لتقريع. �لكني مع �لك قلتها. قلت: ال.
�ليس   Z�, له  >مونولو|<  	لمعر�فة،  	لمعز�فة   �بد,
	لثخين  	لو	طي  بصوتها  خالتي  >	لها#موني<:  نو�  من  �خر  له 
(	لسوبر	نو)،  	لثاقب  	لعالي   بالصو �عّمتي  (	لكونتر	لتو)، 
تصرخا0 معًا: ما يصير ,بد	ً، هذ	 شي� ما يصير! ,مك ما كانت 
#خيصة. هل هي ,قّل من فالنة �فالنة؟ لقد ُعمل لهما عز	� تحّد§ 
به 	لنا3. ,فتبخل عليها بمثله؟ ما�	 يقوZ عنها 	لنا3؟ ,نت شا8ّ ال 
تعرU هذb 	ألمو#. �قالت عّمتي: 	ستِح ,نا ,كبر من ,بيك. �قالت 

خالتي: ,نا ,#ضعت ,مك. 
�حسبتا ,0 هذ	 يخيفني، �لكني لم ,َخْف. ,نا من صغر� 
Nلى 	ليو� ال ,بالي بعا9	 	لنا0N 3 لم يقبلها عقلي �لم يوجبها 

علّي 9يني، �ال ,جعل #,� 	لنا3 فّي 9ستو# سلوكي.

,تسا�Z 	آل0: ما 	لذ� 9فعني Nلى هذ	 	لموقف؟ لقد حاسبت 
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نفسي عليه ,لف مرX �كل مرX ,جدني على صو	8، �,نا ,فكر فيه 
	آل0 بعد بضع �خمسين سنة فأ#� ,ني لم ,ند� عليه. كا0 حزني 
 0,  Zبعينها ,حا� ,نظر  ,كبر من حزنهما، �لكني كنت  ,مي  على 
,فّكر تفكيرها. هل كانت ترضى لي ,0 ,�	فق عّمتي �خالتي �,0 
	لنا3 على حسا8 ,�ال9ها؟ ,0 ,جّد9 لهم 	ألحز	0 كل  ,ُ#ضي 
ساعة؟ ,0 ,�ّكرهم 	لمصا8 كلما ,�شكو	 ,0 ينسوb ,� َيسلوb؟ ما�	 

ينفعني #ضا 	لنا3 �ما�	 يضّرني سخطهم؟

لقد فعلت ما لم يفعله (فيما ,علم) ,حٌد قبلي �ما سمعت 
تكونا  لم  حز�  موقف  منهما  �قفت  بعد�.  ,حد  فعله  ,نه  	ليو� 
 فّكر ,صبعًا،  عنه  rحزحتي  ,مثالهما  من  مئة  �ال  تستطيعا0 
�قّر# �,سمعتهما ,عجب قر	#. قلت لهما: ,نا مضطّر ,0 �خذ 
معي،  	لمفتا5  �,حمل  بالمفتا5  	لد	#  با8  ,غلق   0,� Nخوتي 

�نلتقي فيما بعد.

تصّو#�	 	لذ� كا0 معي. لقد صرختا ��لولتا �جمعتا علّي 
	لجير	0، �لكن كل هذ	 >كال�<، فما هو >	لفعل< 	لذ� تقد#	0 
	ليهو9:  	ليهو9 �غير  مع  موقفنا  مثل  Nنه  عليه؟ صفر؛ ال شي�. 
 �,خذ 	لد	#  من  �,خرجتهما  باإلبِْل<.   �9�ْ,َ� َشتمًا  >,�َسعُتُه 

Nخوتي �,غلقت 	لبا8 �حملت معي 	لمفتا5.

كا0  �ما�	  حالي  كانت  كيف  تعلم  فأنت   �عفو  ِّ8# فيا 
 �بأ�ال9 #,فة  Nّال  فما فعلت هذ	  ,مي سامحيني،  مقصد�، �يا 
�حبًا بهم �خوفًا عليهم. لم ,ستطع ,0 ,جعلهم يتجرعو0 	آلال� 
 0, ,قد#  لم  	لحز0<.  ,9ّينا >مر	سم  Nننا  	لنا3   Zليقو  Xقطر Xقطر
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,مّزm قلوبهم أل#ّقع بها 	لخر�m بيننا �بين 	لنا3. لقد كا0 قلبي 
منصدعًا �لكن عقلي كا0 سليمًا، تحملت ,لمي ألجّنب Nخوتي 
(ما 	ستطعت) حمل 	أللم. كا0 علّي ,0 ,ُنِسَيهم بالسفر ما ,صابهم، 
 �لكن Nلى ,ين ,سافر بهم؟ ما كا0 معي ما ,سافر به Nلى بير�
�ما  	لو	�9،  قر�  من  قرية  Nلى  فأخذتهم  	لبعيد؟  بالبلد  فكيف 
نمت حتى تلّقيت طعنة مفاجئة من خنجر حا9، حين ,قبلنا نفر£ 

	لفر£ لننا� فسألني ,خي 	لصغير سعيد: �,ين ستنا� ,مي؟

	لقصة (�0N كانت   bلى هنا �9عوني ,طو�(١) صحف هذN
,مو) �,قلب   0, Nلى  	لقلُب  مر	#X �كر	ها سيبقى مطويًا عليها 
	لصفحة من كتا8 	لذكريا 	لذ� لم ,كتب منه شيئًا قبل 	آلN 0ال 

صو#	ً �,فكا#	ً جا� منثو#X في بعض ما ُكتب بعد �لك 	ليو�.

*   *   *
,ستأنف صفحة جديدX من هذb >	لذكريا< 	لتي صا# لها 
Nلّي من  بإ#ساله  يتفضلو0  فيما  تأتيني   �	#� 	لقر	�  قر	�، �لهؤال� 
#سائل، في بعضها ثنا� �في بعٍض نقد، �منها ما فيه 	ستيضا5 
�	ستفها�. �#سالة جا�تني تشهد لصاحبها بأنه من بلغا� 	لسفها� 
بابي ألني  ,ما�  	ألقذ	# كلها   bلقى هذ, 	لهجا�،  ,هل  ,كابر  �من 

.�r#9 لنكد� ألنه	 U#0 ,ترّحم على عا, تر99ُّ

�ثال§ #سائل من #جلين �	مر,X فيها تعليق على ما شكوته 
لهم  	هللا. �,نا ,شكر  Nلى  Nّال  ,ّال ,شكو  لي  من ,خي. �كا0 خير	ً 

______________________
(١) ,طو� ليست جو	8 	لطلب، لذلك #فعت 	لفعل �لم ,جزمه.
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,بعد  �هو  ظنو	،  كما  ليس  	ألمر  �لكن  �	هتمامهم،  عاطفتهم 
على  �,حر�   Xمر مئة  مني  ,صلح  Nنه  هذ	.  ظنهم  عن  	لنا3 
	الّطال�،  �	سع  �كي  �عبا9ته-   bهدr -على  Nنه  ثم   ،X9لعبا	
شها9ته 	لجامعية في 	لفيزيا� �كا0 من ,قد# مدّ#سيها في 	لشا�. 
�هو 9	N �ٍلى 	هللا على Nلما� تاّ� بعلو� 	إلسال� �	لتا#يخ �	ألخبا#، 
�هو كاتب مؤّلف ُيحسن َنْظَم 	لشعر، َقّل َمن له مثل ثقافته. �لئن 
Nلى نفسي فأظلمه �,بخسه حقه،  ,نا  Nلّي فما كنت ألسي�  ,سا� 
�لعل له عند نفسه عذ#	ً فيما فعله بي، فما كا0 لُيقِد� على محّر� 
Nال بتأ�يل. �لكن 	لتأ�يل ُيخطئ �يصيب، سامحه 	هللا �غفر لي 

,0 شكوته للنا3(١).
______________________

 bستجّر	لذ� 	لتعليق �	 	لّي لحذفت هذN 9ّ#ُ 8لكتا	 	(١) لو ,0 ,مر هذ
هذ	 	لتعليق مّما سبق من كال� في هذ	 	لموضو�، لكنني ال ,ملك 
,0 ,نقص مّما كتبه جد� حرفًا �ال ,0 ,بدZ كلمة بأخر�، ال ,ملك 
 bمثل هذ (في  ,�ّضح   �, 	لطابعو0  مما يخطئه  ,0 ,صحح خطأ  Nال 
	لحو	شي) غو	مَض قد يجهلها عامة 	لقر	�. لذلك لم ,صنع ما كنت 
,حب، �لكنني ,بحُت لنفسي ,0 ,�ضح 	لمسألة لئّال يشتّط قو�ٌ من 

.Zلشما	 	لقّر	� فيذهبو	 في تعليل 	لمسألة �	 	ليمين ��	
�خالصة 	ألمر ,0 جد� -كما علمتم- قد كفل Nخوته بعد �فاX ,بيهم 
,صغَر  سعيد  �كا0  منحه،  على  مثله  يقد#  ما  كل  �منحهم  �,مهم 
	إلخوX، سّنه لّما ما ,بوb ثالثة ,شهر، فصا# ,قرN 8َلى 	لولد لجّد� 
منه Nلى 	أل�، �,�الb من 	لرعاية �	لعناية ما مّر بكم بعُض خبرb فيما 
سبق من حلقا. �نشأ 	لشيخ سعيد على 	لدين �	أل89 �	لعلم حتى 
بلغ من 	لصفا ما �صفه بها جد� في هذb 	لصفحة من �كرياته، 
�,خذ نفسه بالشّدX �حملها على 	لَمكا#b حتى صا# من صنف ,�لئك= 
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	لكبير  	ألستا�  صديقنا  �كا0  >قا#�<.  من  #سالة   bهذ�
______________________

=   	لزّها9 	لُعّبا9 	لذين نقر, عنهم في >صفة 	لصفوX< �,مثاله من 	لكتب. 
�	لصالبُة من صفاته، فإ�	 #,� #,يًا في مسألة كا9 يعجز عن تغيير 
	لر	ئي  #,يه فيها ,هُل 	أل#w �لو 	جتمعو	 كلهم عليه. �كا0 له في 
(	لتلفزيو0) #,ٌ� من ,�Z يو� �صل فيه 	لر	ئي Nلى بال9نا، �هو ,نه 
ما، ال يجوr 	قتناb1 �ال يجوr حضو# مجلسه  من 	لمنَكر	 	لمحرَّ

�ال 	لنظر Nليه، بل �ال يجوr 9خوZ 	لبيت 	لذ� يوجد فيه.
�كا0 علي 	لطنطا�� متوّجسًا من 	لر	ئي �لكنه لم يحّرمه، �ستجد�0 
فيما يأتي من 	لذكريا -في ,خبا# 	لوحدX �	النفصاZ- ,نه تر99 حين 
9ُعي إللقا� ,�Z حديث فيه ,لقاb في حياته َقط، قاZ: "لّما عرضو	 
فيه  ظهو#�  يكو0   0, �خشيت   تر99 	لر	ئي  في  ,تكلم   0, علّي 
9	فعًا بعَض 	لناN 3لى 	قتنائه، �#بما #,�	 فيه ما يضرهم فأكو0 ,نا 
	لسبب في �لك". لكنه ,قد� بعد �لك على �N	عة ,حا9يث في 	لر	ئي 
�,قد� على 	قتنائه، فعندئذ #فض ,خوb 	لشيخ سعيد 9خوZَ بيته ألنه 

ال يدخل بيتًا فيه جهاr 	لر	ئي. 
 bخو, ثم  	لطنطا��  علي  لّما جا�ها  	لمملكة  في  	ألمر  هذ	  �تكر# 
سعيد؛ لم يكن في بيت جد� تلفزيو0 فكا0 يز�#b، فلما 	قتناb 	نقطع 
بنا0 #حمها 	هللا.  ُقتلت خالتي  يُزْ#b قّط حتى حين  عن rيا#ته، فلم 
 ،rلجها	ّال ,0 ُيرَفع N X#لزيا	ًال؛ هو يأبى 	ستمر على �لك سنين ِطو	�
�جد� ال يصنع �لك ألنه لم يكن من طبعه 	لمد	�#X �	لمر	�غة، 
,خًا  يد	#�  به كبير	ً �ال صغير	ً، فكيف  يبالي  ما #�b حقًا صنعه ال 
فانقطع ما  	لكبير �	لوrير؟  ليد	#�  	لولد �ما كا0  له هو منه بمنزلة 
بينهما سنين �سنين، حتى كانت ,خريا ,يا� جد� -#حمه 	هللا- �قد 
تتابعت عليه نوبا 	لمرw �9نا منه 	ألجل، فما r	Z بعض ,صحا8 
	لشيخ سعيد به حتى ,قنعوb �حملوb على rيا#X ,خيه، فالتقى به في= 
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NسعاU 	لنشاشيبي يكتب بعض مقاالته في 	لرسالة باسم >قا#�<، 
يسّد  	لعصر �لم  ,ئمة  	لنشاشيبي �هب مع من �هب من  �لكن 
بعدهم ,حٌد مسّدهم. يقوZ هذ	 	لقا#� في كال� طويل: Nنك تتكلم 
عن 9مشق، فكيف rّلت بك 	لقد� ,� Zrّ 	لقلم فصر في شا#� 

بغد	9، �,ين بغد	9 عن 9مشق؟

,لم  9مشق.  في  عنه  تكلمت  	لذ�  بغد	9  شا#�  ,خي،  يا 
لذلك  تكرمة  به   bسّمو �خر  بلد  باسم  شا#عًا  بلد  في   0, تسمع 
	لبلد؟ �من خبرZ�, 0, b شا#� ُفتح في 9مشق شا#� جماZ باشا، 
فتحه سنة ١٩١٦ �سّموb بعد �لك شا#� 	لنصر، �	لثاني شا#� 
بغد	9 هذ	 شّقه 	لفرنسيو0 سنة ١٩٢٥. �,نا 	�كر فتح 	لشا#عين. 
كا0 فتحه ,يا� 	لثو#X لمقاصد عسكرية أل0 حا#	 9مشق كانت 
مغَلقة ,ما� سيا#	 	لجيش ال تستطيع ,0 تمشي فيها، �بعضها 
كا0 مسد�9	ً، �كا0 	لجند من 	لفرنسيين يطا#0�9 مجموعة من 
	لثّو	# ,� من #جاZ 	لمظاهرX حتى يحصر�هم في �	حدX منها، 
	لرجعة �يمنعونهم من  �يقفو0 في مدخلها يقطعو0 عليهم خط 
	لخر�|، فإ�	 ,مسى 	لمسا� عليهم �هم ير	قبونهم ,صبحو	 فلم 
فيها ,حد. فيقرعو0  	لحا#X خالية ما  يجد�	 منهم ,حد	ً ��جد�	 
,بو	8 	لمناZr يفّتشونها فال يلقو0 في 	لمناN Zrال ,هلها، فُيَجّن 

______________________
=   جز� من بيته ليس فيه تلفزيو0 (�ما كا0 من قبل ليقبل 9خوZ 	لبيت 
 Uلبيت �ُ�ضع في جو	لو ,ُقصي في #كن من � rلجها	 	لذ� فيه هذ	
صند�m)، �بقي كذلك يز�#b بين حين �حين حتى �فاX جد� #حمه 

	هللا �غفر ألخيه. 
هذb هي 	لقصة كلها (مجاهد).
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جنونهم. �#بما جا� ,حد 	لشبا8 مّمن يعرU لسانهم فأ�همهم ,0 
في 	لحا#X ,#�	حًا �,شباحًا �ِجنًا �,نها #بما ��تهم، �كثير منهم 
 b0 ,مرN لجند� يعصي ضابطه	5، فكا0 	أل#�	ألشبا5 �	 Uيخا
 ��, من   bعند ,هو0  ألنها  بالعقوبة  يرضى   ،	لحا#	  Zبدخو
	لجنَّ   Uيخا كما  	ألشبا5  يخشو0  	أل�#بيين  من  �كثير  	لشبح. 

عموُ� 	لمسلمين. 
,ما حقيقة 	ألمر فهي ,0 من 	لبيو 	لكبيرX ما له بابا0: با8 
	لمجا�#، �بين  	لحّي  Nلى حا#X في  	لحا#X �با8 �خر   bمن هذ
 mلطر	#، �لكن َمن يد�# في 	لد	خل 	متا# من 9, Xلبابين عشر	
	لبا8  يكو0  ما  �كثير	ً  9قائق.  عشر  سير  بعد  Nال  Nليه  يصل  ال 
ير	N bال من 9ّقق �,معن  ,� في �سط غرفة فال   Xلثاني في فجو	
في 	لتفتيش. منها بيت 	لشيخ هاشم 	لخطيب #حمه 	هللا، له با8 
من 	لَخْيَضرية �با8 من rقاm 	لبرغل، �بينهما مشيًا على 	لطريق 
,كثر من نصف كيل. �مثله بيت 	لشيخ صال5 	لدين 	لزعيم #حمه 
	هللا، له با8 على حا#X 	لسّمانة �با8 من قفا 	لد�#، �بينهما في 
 0N 	لد�#<؛  >قفا  ما  لكم  ,فّسر  ,كثر من �لك. �9عوني  	لطريق 
�9# 9مشق �مناrلها كانت تنتهي بنهاية 	لسّمانة من هنا، ما بعد 
�لك Nال بساتين 	لشا�، �كل بستا0 منها بمقد	# عزبة في مصر، 
�كا0 	لرجاZ يتر	هنو0 َمن منهم يقد# ,0 يمّر بقفا 	لد�# ليًال. هذ	 
بغد	9 تمشي  تتفر� من شا#�   	ليو� شو	#� �جا9ّ	 	لذ� صا# 
فيها 	لسيا#	 �تقو� على جانبيها 	لعما#	، تسبح 	لليل باألنو	# 

فكأنها منها في نها#.

في  يكن  لم  عنها  ,تحد§   Z	r, ال  	لتي   ١٩٣١ سنة  في 
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	لشا#� (شا#� بغد	9) Nال بنا� �	حد ضخم هو مد#سة 	لالييك، 
طالبها  ,خما3  ,#بعُة  ثانوية  �كانت  	لـ>ال9ينية<،  	لمد#سة   �,
منا نحن 	لمسلمين. �كا0 	لشا#� خاليًا من 	لعمر	0، على جانبيه 
نا3  فيها  	ألسمنت  من  صنا9يق  	ليو�   صا# 	لتي  	لبساتين 
متز	حمو0 كالسر9ين في 	لعلب، هذb هي 	لبيو 	لجديدX 	لتي 
قطعنا نصف ,شجا# 	لغوطة لنقيمها. �ما كا0 فيها سو� �لك Nال 
كنا  	لتي  	لخطيب   X#حا منها   ،X9معد�  حا#	 في  قليلة   بيو
نسكن 9	#	ً فيها مساحتها ستو0 متر	ً مربعًا، �كا0 ,شهر مكا0 في 

	لشا#� >قهوX 9يب 	لشيخ<.

 .�ما هي قهوX كالمقاهي(١) �ال هو مثل ,صحا8 	لقهو	
 X#لثو	 على  	لكال�  عند   bكر� بكم  مّر   (bعبد (,بو  	لشيخ  9يب 
مثل  	لشا�  في  �	لزكرتي  >	لزكرتّية<.  ,عال�  	لسو#ية، �	حد من 
>	لفا#3< في ,�#با في 	لقر�0 	لوسطى. ,َما قر,تم قصة >	لفرسا0 
 X#لصو	بعة ال ثالثة) �#, 	نهم  	لثالثة< إلسكند# �9ما3(٢) (مع 

>	لكا#يكاتو#ية< للفا#3 في >0�9 كيشو<؟ 

كا0 في كل حا#X �	حد ,� جماعة منهم، �N	 	ستجا# بهم 
يحمو0   ،bنصر� 	لمظلو�  	ستنصرهم   0N�  ،b�#جا, 	لضعيف 
,هلها   w	عر, على  يغا0�#  نسا�هم،  يحمو0  كما   X#لحا	 نسا� 
غيرتهم على ,عر	ضهم، ,كثرهم له 9ّكا0 يبيع فيه ,� مركز يركز 

______________________
.Xلقهو	شر8  �	(١) كلمة مقهى فصيحة، من >,قهى< ,� ,9

 X9البن فمؤلف >غا	إلنكليز، ,ما 	أل8، �هو مثل تشا#لز 9يكنز عند 	(٢) 
	لكاميليا<.
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فيه. ُيشِرU من بعيد على بيو 	لحا#X، فإ0 #,� فيها غريبًا سأله 
ما�	 يريد، فإ0 كا0 �تيًا لمصلحة مشر�عة 9ّله �ساعد0N� ،b كا0 
سّيئ 	لمقصد نصحه ثم rجرb، ثم ,9ّبه تأ9يبًا يحّر� عليه ,0 يعو9. 
 ،>bلشيخ مثًال كنيته >,بو عبد	كانت لكبا#هم ُكنى عا9ية، فديب �
فَمن نا9	b ,� خاطبه قاZ له: عّمي ,بو عبدb. �لمن هم 0�9 	لكبا# 
سّطا�،  ,بو  9ّعا3،  ,بو  َعجا|،  ,بو  ,بو صّيا5،  ُكنى ضخمة: 
 ,بو كّعو9، ,بو كاسم... �قد #,يتم في 	لر	ئي هنا في 	لمسلسال
	لشامية ثالثة نما�|: >,بو عنتر< بشعرb 	لطويل �كّمه 	لقصير �كّمته 
	لزكرتي  نمو�|  	لنا3، هذ	  	لمائلة �عد�	نه على  (,� طاقيته) 
	لزكرتي   Zمثا �هو  صيا5<،  �>,بو  	لزكرتية.  مّدعي   �, 	ألrعر 
حديد<،  >,بو  	لمسلسلة  في  كنيته  �	حد   Xمر �ظهر  	لعا�9. 
بطربوشه �#9	ئه 	لطويل �#r	نته �هد�ئه، مع شجاعته �مضائه، 

هذ	 هو نمو�| 	لزكرتي 	ألصيل.

,ما 	لبستا0 	لذ� ُ�ضعت 	لقهوX في مدخله فهو قطعة من 
	لغوطة "	لتي تضّم 9مشق بين �#	عيها كاأل� 	لتي تسهر ليلها كله 
َمر	بع  	لهائمة في  	لسو	قي  Nلى �شوشة  تحر3 �ليدها، ُتصغي 
	لفتنة �حديث 	لجد	�Z 	لمنتشية برحيق بر�9، 	لر	كضة ,بد	ً نحو 
Nليها لتسبقها في طلوعها، �همس  	لليل   wلشمس تخو	مطلع 
فيما  يفّكر  فطفق  	لدهر  ,حد	§  شّيبته  	لذ�  	لشيخ  >	لزيتو0< 
#,� في حياته 	لطويلة �ما سمع �يتلو على نفسه نتا| حكمته، 
�تصفيق 	لحو# 	لطر�8 لغنا� 	لطيو# على 	ألغصا0، ,لهاb عبث 
	لشبا8 عن 	لتفّكر �	لتأمل فقضى 	لعمر مائسًا عجبًا �تيهًا، مائًال 
على ,كتاU 	لسو	قي خاطر	ً على جنبا 	لمسا#8، يغاZr 	لغيد 
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	لحسا0 من بنا 	لمشمش �	لرما0، يمّيله Nليها 	لهو� �	لهو	�، 
يريد في 	لربيع ,0 يقطف rهرX من خّدها ,� ثمرX من ثغرها، ثم 
يرتّد عنها يخاU ,0 تلمحه عيو0 	لجوr 	لشو	خص. �	لجوr ملك 
 mفو �عاهل  تاجه  تحت  ملك   Zكبريائه، جال� بجالله  	لغوطة 

عرشه(١).
�كانت 	لقهوX مجلسًا لشيو� 	لحّي يجلسو0 فيه، يتحدثو0 
�يسمر�0، فإ�	 حّل �قت 	لصالX كا0 فيها (كما كا0 في 	لمقاهي 
	لكبا# في شا#� بغد	9) َمن يؤ0�ّ �من يؤّ� 	لنا3، �قد يجتمع 
�#	� 	إلما� في مقهى 	للونابا#� �في 	لمقهى 	لذ� يقابله �	لذ� 
عبدb -#حمه  ,بو  �كا0  	لمصّلين.  من  �,كثر  مئتا0  	سمه  نسيت 
	هللا- يسمح لنا ,0 نعقد 	جتماعاتنا (,� 	جتماعا لجا0 	لطّال8 
	لتي كنت #ئيسها) في قهوته، ُنلقي 	لخطب �نرسم 	لخطط، �نعد 
 	إلضر	با �نهّيئ 	لمظاهر	. �كنا مرX في ,حد هذb 	الجتماعا
فجا� >	لَكْبسة<(٢) تفاجئنا. �كا0 يقو9ها #قيب في 	لشرطة (,� 
صاحب #تبة قريبة منها) هو ,بو َعجا| 	لخطيب، فأّخر َمن معه 
�عّجل Nلّي فنا9	ني: علي ,فند�، علي ,فند�. قلت: ما�	 تريد؟ 
فأشا# Nلّي ,ّال ,#فع صوتي �,0 ,سر� Nليه، فأسّر Nلّي قائًال: جئتكم 
�	جلسو	  فتفّرقو	  ألنذ#كم،  �قت  لدّ�  يكن  �لم  #غمي  على 
,نا معكم  >َتزعلو	<.  	لقوZ فال  ,� ,غلظت  ها9ئين، ��N	 شتمُت 

كما تعرفو0 �لكني مأمو#.
______________________

(١) ما بين 	ألقو	3 من مقالة لي نشر في >	لرسالة< سنة ١٩٤٥، �هي 
في كتابي >9مشق<.

(٢) ال 	لتي تأكلونها هنا #r	ً �لحمًا، بل 	لكبسة جند 	لحكومة ,� 	لشرطة.
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كلمة  ممنو�  ممنو�،  فصا5:  منا،  9نو	  قد  ,ْتباعه  �كا0 
�	حدN� Xال قبضت عليكم جميعًا. كل �	حد يذهب Nلى بيته. �خر 

كلمة: هل تتفّرقو0 ,�... هه.

فيه. �لهذ	  كنا  ما  Nلى  فعدنا نحن  بمن معه  فتفرقنا، �عا9 
بعدما  عنكم  بها  ,نّفس  لعّلي  لكم  ,#�يها  طريفة  قصة  	لرجل 
فإلى   ،Zلمقا	  Zطا �لكن  �	ألحز	0،  	لمآسي  قصص  َحّملتكم 

	لمّرX 	لقا9مة 0N شا� 	هللا.

*   *   *
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-٥٠-
من �كريا سنة ١٩٣١

	لمد#سة 	لصيفية �مجلة 	لبعث

�قفت في �خر 	لحلقة 	لسابقة عند 	لحا9ثة 	لتي �قعت ألبي 
َعجا|. ,#�يها ألني �عد بر�	يتها، �ألني ,#جو ,0 ,#سم بها 
في  	لحز0  ,مي  بقّصة  �ضعت   0, بعد  شفاهكم  على  	البتسامة 
قلوبكم �	لدمع في عيونكم. �قد قاZ لي نا0N :3 كتابتك عن ,مك 
فيها صنعة، �	لمحز�0 ال يشتغل ببالغة 	لقوZ �ال يتحد§ عن 
حا#	 	لشا� �,لو	0 	لطعا� فيها. �جو	بي ,ني ,كتب عن 	لحا9ثة 
بعد بضع �خمسين سنة، �لو كتبت عنها في يومها لما جا� 	لكال� 
لّما  ,ني  #,يتم  ,ما  ,بد	ً.  ,كتب   0, 	ستطعت  لما  بل  قر,تم،  كما 
حا�لت 	لكتابة عن 	لحا9§ 	لجديد، حا9§ بنتي، لم ,ستطع؟ 
ثم 0N 	أل9يب ال ينسى صناعته مهما تأّلم. هذ	 #ثا� 	لخنسا� ,خاها 
صخر	ً �متمم بن ُنَويرX ,خاb مالكًا. �,بو �1يب �بشا# �	بن 	لر�مي 
�	لتهامي لّما #ثو	 ,�ال9هم، �جرير �	لّطغر	ئي �	لبا#��9 �,باظة 
لّما #ثو	 �rجاتهم... هل نسي �	حد منهم ,سلوبه في 	لتعبير �فّنه 
في 	لقوN ،Zّال ,0 ينسى نفسه �ينكر طبعه؟ �متى �صف 	لعاّمي 
 mلصد	أل9يب؟ َفِلَم ال يكو0 	 bمشاعر نفسه مثلما يصف مشاعَر
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فيما يسميه هؤال� صنعة؟ �لَِم ال تكو0 	ستطر	9	تي �كالمي عن 
,لمي؟ من كا0 في  فيها 9ليًال على  	لطعا�  	لشا� �,لو	0   حا#	
 Uلخو	أللم �	ليه، �لكن تصّو# N bيمّد يد bجله 9ُّمل عليه ,0 يفقأ#

منه يبعدها عنه فهو يدّلك 	لجلد حوله �يتجنب 	لضغط عليه.
�ما   Zبا  	� بقصة  هي  �ما  عجا|.  ,بي  قصة  �هاكم 
,بو عجا| بالمشهو# بين 	لرجاN ،Zنه �	حد من ,بنا� هذ	 	لشعب 
	لطّيب، 	لنقّي 	لفطرX 	لصافي 	لقلب، 	لذ� ال يقوN Zال ما يعتقد 
,نه 	لصدm �ال يفعل Nال ما ير� ,نه 	لحّق؛ لذلك يصّدm 	لنا3َ 
�N	 قالو	، �0ْN �ثق بشيخ يدعو Nلى 	هللا ,� rعيم ُيخِلص في خدمة 
�N	 �عد �فى �لو على �ها8  Nليه �,عانه.  ,طاعه �	نقا9  	لوطن 
#�حه، �0N ظُِلم ثا# �لو بذها8 #�حه. هذb هي 	لصفا 	ألصيلة 

ألبنا� هذ	 	لشعب.
�لز�  Nليها  عجا|  ,بو  ,سر�  	لمشايخ<  >نهضة  قامت  فلما 
فو	ظب  	لخطيب،  هاشم  	لشيخ  عّمه  	بن  �هو  شيَخيها،  ,حد 
على حضو# 9#�سه �سما� مو	عظه، �هجر ,صحابه من جماعة 
rِّيهم، �,عفى لحيته �بالغ  	لعلم �	تخذ  	لزكرتية �صحب طلبة 
فيها حتى صا# من ,عظم 	للحى. �كا0 قصير	ً عريض 	لمنكبين 
لنفسه  �	تخذ  #	ئيها.  عين  في  لحيته عظمًا  �لك  فز	9  �	لصد#، 
 mفضا لألمو�،  	لشرقي  	لبا8   |#َ9 تحت   >Xلّنوفر	< في  9كانًا 
صلة  له  �كانت  	إلفال3،  على   Uشر,� 	لدّكا0  مو9ُ#  بنفقته 
باألستا� شاكر 	لحنبلي هي فوm 	لمعرفة 	لعا#ضة �0�9 	لصد	قة 
	ألكيدX، فذهب Nليه (�كاr� 0ير 	لد	خلية) فقاZ له: ,#يد �ظيفة. 
 :Z؟ قاX9يا ,با عجا|، ,� �ظيفة ,عطيك �,نت ال تحمل شها :Zقا
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 b#شرطي له لحية تغّطي صد :Zير �قاrلو	جعلني شرطيًا. فضحك 	
.Zَعندما تحلقها تعا :Zيا سيد� ,حلقها. قا :Zتبلغ سّرته؟ قا�

,تر�  له:   Z9ّكانه �قا Nلى حّالm بجو	#  ,بو عجا|  فذهب 
فلما #,�  ماrحًا،   mلحّال	 فظّنه  بالموسى.  	حلقها  	للحية؟   bهذ
منه 	لجّد فز� �خاU ,0 يحلقها له فيند� عليها �يبطش به، فخر| 
	شهد�	،   :Zقا� 	لنا3  من  طائفة  عليه  �جمع  	لجير	0  فنا�9 
,بو عجا| يريد ,0 ,حلق له لحيته �,خاU ,0 يند� فيرجع علّي. 
قاZ ,بو عجا|: نعم، 	شهد�	 ,ني ,فعل �لك مريد	ً مختا#	ً �,نه 
فَبَرَ� شا#َبيه(١) �لبس بذلة،  غير مسؤ�Z عن شي�. فحلقها له، 
��هب Nلى شاكر بك فلم يعرفه. فقاZ له: محسوبك ,بو عجا|. 
 :Zصنعت بلحيتك؟ قا 	يا ,با عجا|؟ ما� 	ير: ما هذrلو	له  Zفقا
سيد�، حلقتها مثلما ,مر من ,جل 	لوظيفة. قاZ: ,� �ظيفة؟ 
قاZ: �ظيفة 	لشرطي 	لتي �عدَتني بها، ,نسيت؟ قاZ: �لكن عليك 

,0 تنتظر حتى تصد# 	لمو	rنة بعد شهرين. قاZ: بعد شهرين؟!

�غلى 	لد� في عر�قه، فذهب فأغلق با8 	لغرفة من 	لد	خل 
بالمفتا5 �قاZ له: (شوU) شاكر بك، ,نت صاحبي �لكنك قتلتني 
حين ,مرتني بأ0 ,حلق لحيتي من ,جل 	لوظيفة، ثم جئت تتهّر8 
من �عد�! Nنك تعرفني تماماً، �	هللا ,شر} بطنك بسّكين في ليلة ما 

فيها ضو� قمر، �خلِّ �r	#تك �عساكر� يخلصونك مني.
فأ#	9 ,0 يمّد يدN bلى 	لجر3 ليستدعي 	لشرطة، فقاZ له: 
َيَد� عن 	لجر3، �صَلت 	لمسألة Nلى حدها، �,نت 	لجاني على 

______________________
(١) >بر� شا#َبيه< كلمة عربية فصيحة.
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توّقع 	آل0 قر	#   0, فإما  نفسك �,هلك ألنك �عد �,خلفت، 
.�	لتعيين ��خذb معي �Nما ,0 تنتظر قدَ#

�لم يخر| Nّال �معه قر	# تعيينه شرطيًا. ثم تدّ#| حتى صا# 
عريفًا فرقيبًا ,� ما لست ,9#� ما�	. �,شهد ,نه كا0 شرطيًا مخلصًا 
�لبلدb �ألهله. عمل  لدينه  مخلصًا  بقي  �لكنه  به،  قائمًا  لعمله 
تحت حكم 	لفرنسيين كما عمل �الU 	لموظفين، لكنه ما �	الهم 
�ال ,عانهم على قومه �ال خالف من ,جلهم ,حكا� 9ينه. لكْن ال 
تظنو	 ,0 هذb 	لو	قعة هي 	لقاعدX، ال، بل هي 	لشذ��؛ فلم تُكن 
	لبال9 فوضى تؤَخذ فيها 	لوظائف بالتهديد، �ال كا0 هذ	 	لرجل 
(,بو عجا|) مجرمًا، �ال كا0 	لوrير (شاكر بك) ضعيفًا. �لكنه 
,خطأ �N �عد قبل ,0 يتوّثق من مقد#ته على 	إلنجاr، �,بو عجا| 
�صل Nلى حافة 	ليأ3، �	ليائس 	لمستميت يفعل كل شي�، فقد 
	لعريضة �	لزّ�  باللحية  يعرفونه  كا0 يعيش �سط مشايخ �كانو	 
�	للبا3  	ألملس  	لحليق  بالوجه  عليهم  يخر|  فكيف  	لعلمي، 
	إلفرنجي؟ ,ال يحسبونه قد فسق ,� ُجّن؟ ,ال يز9#�نه �َيْحِقر�نه؟ 
,ال يلحقه 	لصبيا0 يهتفو0 به �يسخر�0 منه؟ �قديمًا قالو	: َسّلط 
 .bلمجنو0 يغلبو	لصبيا0 على 	لعقال� يغلْبهم �َسّلط 	مجنونًا على 
بن  بشا#  يخيف   0, (	لسخيف)  بهجائه  	ستطا�  	لّشَمْقَمق  �,بو 
 b	فو, لّما جعل هجا�b في  	لشجعا0  	لذ� تجز� من هجائه  بر9 
�	لوrير  	لشرطي  لوظيفة  قانونًا  مستحق  	لرجل   0N ثم  	لصبيا0. 

يملك منحها.

*   *   *
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حافلة  سنة  حياتي  في  �هي   ،١٩٣١ سنة  في   Z	r, ال 
باألحد	§، بالمسّر	 �باآلال�. من هذb 	ألحد	§ ما هو خاّ� 
بي �منها ما ُيَعّد من ,حد	§ 	لبلد. مّما كا0 في تلك 	لسنة 	لجر	9، 
�	لذين يقر0�1 هذb 	لحلقة ال يعرفو0 من 	لجر	N 9ال ما يد#سونه 
 :>	لحشر	 >علم  من  يد#سو0  ما  مع  	لحيو	0<  >علم  في  عنه 
جا�  فإ�	  	المتحا0،  يو�  Nلى  #�1سهم  ُيو9ِعونها   معلوما
	ستخرجو	 هذb 	لو9	ئع فوضعوها في 	أل�#	m، فإ�	 نجحو	 فعل 
,كثرهم بها ما يفعلو0 بسائر 	لد#�3، يهملونها ثم ينسونها. ,ما 
نحن فكا0 لكلمة 	لجر	9 عندنا معنى �خر، فكانو	 يقولو0: >جر	9 
�,كر	9 �	هللا ,#	9<. ال يعنو0 باألكر	9 هذ	 	لشعب 	لمسلم 	لكريم 
,يو8، معا�  بني  	لكبا# من   �	لدين �	لملوَ 	لذ� ,خر| صال5 
	هللا، بل ما سر� على 	أللسنة من قديم ظلمًا �	فتر	ً� من تسمية 
 �ُقّطا� 	لطرm باألكر	9. �في 	ألكر	9 (كما يكو0 في 	لعر8 �	لتر
�	لفر3 �كل ,مة من 	ألمم) 	لصالح �	لطالح �	لطائع �	لعاصي، 

�ال فضل لعربي على عجمي Nال بالتقو�.

 	لعشرينيا في  ينظم  لبنا0  في  	لزعني  عمر  كا0  �لما 
في  تسير  كانت  	لتي  	ألهاrيج  تلك  	لقر0  هذ	  من   �	لثالثينيا
تلحينًا سهًال  يلحنها  �كا0  	لنفو3،  تنعش  	لنسيم،  سير  	لنا3 
عجيبًا يحفظه سامعه من مرX، �قلدb في 	لشا� سالمة 	ألغو	ني، 
كا0 فيها هز| (طقطوقة) عن >	لجر	9<، �يعني بالجر	9 	لفرنسيين. 
	ألغاني   bهذ يجمع  	آل9	8  طّال8   �, 	أل9با�  ,حد  �يا  ليت 
�مقاصدها،  �,لحانها  �,�r	نها  ,لفاظها  في  فن  فهي  �يد#سها، 
في   �,) 	لشا�  في   Xلحيا	 لمظاهر   m9جتماعي صا	 تا#يخ  �هي 
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سو�يا �لبنا�) في تلك 	أليا�.
كا� 	لجر	! يغز� 	لبال! فال يد� في 	لسهو� �ال في 	لبساتين 
شيئًا 8خضر 9ال 8تى عليه. �لقد حّدثتكم عن 	لجر	! 	لذ+ جا(نا 
سنة ١٩١٤ ُقبيل 	لحرD 	أل�لى، �كنت في ��8 طريق 	لد�	سة 
صغير	ً، �لكني M8كر على صغر+ �8 سما( 	لمد�سة M	L 	لصحن 
	لو	سع قد غطتها سحابة منه حجبت عنها نو� 	لشمس، حقيقة ال 
مجاZ	ً. �كا� يتساقط منها علينا مثل 	لمطر، �ما هو بالمطر �9نما 
هو جر	!. �كنا بعد Mلك نقر8 في 	لبرقياL 	لتي تنشرها 	لجر	ئد 
8خبا� تحر^ 8سر	D 	لجر	! كل سنة �8 سنو	L. �قد 	!Z	L! 	آل� 
�سائل مكافحته �ُعرفت مبيد	L ترشها 	لطائر	L، لكنا لم نكن 
نعرa شيئًا منها لّما جا(نا جر	! سنة ١٩٣١، فكنا نحا�به بأيدينا 
كما يحا�D 8هل فلسطين 	لمحتلين 	لمجرمين بالحجا�b 	لتي ال 
تفّتَقت  	لتي  بها 8خطر �8مكر 	ألسلحة  يقابلو�  يملكو� غيرها، 

عنها 8!مغة 8بالسة 	لبشر.
�خرg 	لشباD �	لطّالD �جماهير 	لمتطوعين لَِجْمِعه ليًال 
على 8ضو	( 	لمشاعل، �كنت -لموضعي من لجنة 	لطّالD- على 
�k8 مجموعة كبيرb فيها مئاL من طّالD 	لتجهيز (8+ 	لمد�سة 
	لثانوية: مكتب عنبر)، خرجت بها 9لى قرية 	لريحا� 9لى جانب 
!�ما �جو	� مستشفى 	بن سينا، 8+ >!	� 	لمجانين< في 	لُقَصير. 

�لوال لطف 	هللا لتركتني هذp 	لليلة بين نزالئه.
 Dلطّال	من  Lقبة مئا	كيف ال ُيَجّن �يفقد عقله من ُيكلَّف مر
فيهم 	لصغير 	لغّر �	لكبير 	لذ+ ال يؤتَمن، �فيهم 	لوضي( 	لجميل 
�	لماكر 	لسّيئ 	لمقصد، �9لى جو	�هم معسكر uخر فيه كبا� من 
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غير 	لطّال8، ال سلطا0 لي عليهم �ال حكم لي فيهم؟ بل ,نا ال 
	ملك 	لسلطة 	لكافية على َمن معي من 	لطّال8. �كنا كما يكو0 
	لنا3 في كل rما0 �مكا0، نخشى ما ُيسّمى >	لشذ�� 	لجنسي<، 
�قد نّومنا 	لصغا# مع 	لكبا# ��ضعنا 	لبنزين قر8 	لنا#، فكيف ال 
نأمن 	النفجا#؟ �كا0 خطأ ,0 ,خر| مع هؤال� �,0 ,توّلى ,مرهم. 
ما لي �لهم؟ لقد ,مضيت ليلة لست ,نساها؛ ما 0N يغلبني 	لنعا3 
فأضع جنبي ألنا� حتى ,ثب كمن لسعته عقر8، ,خاU ,0 يقع 
مكر�b، فأ�9# على مضاجع 	لطّال8 ,تفّقدهم، فإ�	 لم ,جد ما 

يريب عد ,حا�Z 	لمنا� فال ,ستطيع، حتى طلع 	لفجر.
�كا0 ,عد	� 9يننا يقولو0 �يعيد�0N :0 منشأ هذ	 	لشذ�� (,� 
	لعمل 	لشنيع 	لذ� 	بتكرb قو� لو} عليه 	لسال�، فُسّجل 	الختر	� 
�لو   ،X,لمر	 سببه حجا8  بأ0  يقولو0  Nليهم)،  �ُنسب  باسمهم 
�جد 	لما� طريقه 	لمحفو# ما سا5 في 	لحقوZ، فانزعو	 حجا8 
	لمر,X تخلصو	 من هذ	 	لد	�. �كدنا نصّدقهم حتى �جدنا ,0 هذ	 
 �	لشذ�� في Nنكلتر	 �,لمانيا ,كثر منه في بال9نا، حتى سّنو	 هنا
	لقو	نين إلباحته �با#� ,ساقفتهم هذ	 	لقانو0! ,فمن حجا8 	لنسا� 
لم  �لما�	  	لشذ��؟!  هذ	  عندهم  نشأ   �	إلنكليزيا  	أللمانيا
َيخلصو	 منه �نسا1هم مهتوكا 	لحجا8 كاشفا 	لعو#	، ال 
يكا9 كثير منهن ير9ّ يد المس؟ كّال، كذ8ٌ ما قاZ ,عد	� 	لحجا8 

�كذ8ٌ كل ما يقوZ خصو� 	إلسال�.
 ،�#	9 Nلى  �#جعت  مناrلهم  Nلى  �,عدُتهم  	لفجر،  طلع 

.Xحد	� Xلى مثلها؛ يكفي ,0 ,َُجّن مرN �لكن ما عد

*   *   *
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	لنشا}  نفسي  في   wفا لما  ,ني   ١٩٣١ سنة  ,خبا#  �من 
�غاw من كيسي 	لماZ، �	حتجت ,0 ,سلك كل سبيل شريف 
 ،Zلحال	 mrلر	8 	كّل با8 كريم من ,بو mلعمل �,طر	من ُسُبل 
	لعربية،  لطّال8  جعلت   0,  Zألعما	 من  ما#ست  مّما  كا0 
بعض  �في  مطبوعة   بنشر	 عنها  ,علنت  9#�سًا  �,9بها،  لغتها 
9#�سها  	نقضا�  بعد  	ألمينية  	لمد#سة  في  �جعلتها  	لصحف، 

�	نصر	U تالميذها، ,ستعمل غرفها �مقاعدها.
تحت يد� 	آلN 0حد� هذb >	لنشر	< مطبوعة بخّط ,بر� 
ثقيل، عنو	ُنها >9#�3 في 	آل9	8  	لخّطاطين على �#m صقيل 
�	إلنشا� �	لتطبيق<، �	لمقصو9 بالتطبيق -باصطال5 تلك 	أليا�- 
	إلعر	8 �بيا0 �جوb 	لبالغة. "ُيلِقيها علي 	لطنطا�� (بكالو#يو3 
 Xهيدr #بأجو 	لثانوية  	لبكالو#يا �تالميذ  �9	8 �فلسفة) لطّال8 
عن  	لثانوية  تلميذ  من   Xلير� 	لبكالو#يا  طالب  من  ليرتين  جد	ً: 
	لشهر كله. ُتدَفع 	ألجو# Nلى 9N	X# 	لمد#سة بعد حضو# 	لطالب 
 X#	9إل 	لو	9#	 ص ُخمس  مّجانًا. �ُيخصَّ للتجِربة  ثالثة 3�#9 
سنة  (,كتوبر)   Zأل�	 تشرين   ١٥ في  	لد3�#  تبد,  	لمد#سة. 
	لشهر   موضوعا من  نمو�|  	لثانية  	لصفحة  �على   ."١٩٣١
	أل�Z، ففي 	أل89: 	أل89 �	لنقد �تا#يخ 	أل89، كيف ُيد3# 
	لتحليل 	أل9بي، Nلخ. �في 	إلنشا�: 	ألفكا# �	للغة، 	ألسلو8، 
	لوصف،  فّن  	لخيالي،  	لو	قعي،  	لمذهب  	إلنشائية:  	لمذ	هب 
Nلخ. �في 	لتطبيق: قطعة من نهج 	لبالغة للشريف 	لرضّي، شر5 

غريبها، Nعر	8 مشكلها، بيا0 �جوb 	لبالغة فيها.
�لقد ,قبل 	لطّال8 على هذb 	لدN 3�#قباًال r	9 على ,قصى 
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,يامنا  ,علن عنه في  مثله   0, ,تمناb، �لو  ما كنت ,#جوb بل �ما 
يقبل عليها؟ فلما جا�  تر�نه  Nليها، فكم  	لحاجة   Xعلى شد bهذ
	لصيفية<،  >	لمد#سة  �َسّميُتها  �ّسعُتها  	لعطلة   �	بتد, 	لصيف 
�طبعت #سائل (عند� بعٌض منها) بعثت بها Nلى 	لمد	#3 	لثانوية 
	لرسمية �	ألهلية �	لنصر	نية، فبعٌض منها قبله مني �شكرني عليه 
�كا0  ,با9ها.   �, #9ّها   �, نبذها  �بعٌض  	لطّال8،  على  ��rّعها 
نجاحها عظيمًا، عا9 علّي �على 	لمد#سة بالماZ 	لذ� ,حتا| 
Nليه، �على 	لطّال8 بالنفع 	لذ� يحتاجوN 0لى مثله، �كا0 لها في 

	لنا3 صد� طّيب �ِ�كر حسن.
�لم ,كن ,لقي عليهم 	لنحو قو	عَد جاّفة �,�r	نًا يحفظونها، 
�لكن 	ختر كتا8 >#ّنا 	لمثالث �	لمثاني في #�	يا 	ألغاني< 
	لفر| 	ألصفهاني، ,عظم كتا8 في 	أل89 �هو  (,� ,غاني ,بي 
من ,سوئها في 	لخلق �	لدين)، فكنت ,قر, 	لر�	ية ثم ,كّلف طالبًا 
قر	�تها قر	�X صحيحة، فإ0 لحن �هو يقر, نّبهُته. �كنت في كل 
 �, مثًال   	لمرفوعا 	لنحو،  ,بو	8  ببا8 �	حد من  ,ُعنى   3#9
�,شرحه  به  	لطّال8   Uعّر, �	لخبر،  	لمبتد,   �, 	لفاعل  بعضها: 
 bلساعة) عليه �حد	  bللحن (في هذ	 لهم، �,قتصر في تصحيح 

.b0�9 غير
	لفرنسي  	لنحو  من  ,صلها  	قتبست  لإلفها�  بطريقة  �جئت 
 	�N لذ�	لذ� (,� ما 	َمن  :Zيد"، ,سأr ,مير)، مثالها: "قر	لكر	(
هو  >rيد<  فيكو0  rيد،  	لجو	8:  قر,؟  عاقل)  غير  	لفاعل  كا0 
 Zلكتا8< مفعو	لكتا8َ، فـ>	؟ 	لكتا8"، قر, ما�	يد r ,لفاعل. "قر	
 Uظر فـ>مسا�<  مسا�،  قر,؟  متى  مساً�"  	لكتا8  rيد  "قر,  به. 
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rما0، ,� ,0 فعل 	لقر	�X >مفعوZ فيه<، ,� في هذ	 	لزما0، �هو 
يقر,؟  فما�	 كانت حالته �هو  قائمًا"  	لكتا8  "قر, rيد  منصو8. 
	لكتا8 	حتر	مًا لألستا�"،  قائمًا، فكلمة >قائمًا< حاZ. "قر, rيد 
ألجل ما�	 قر,؟ 	حتر	مًا لألستا�، فكلمة >	حتر	مًا< مفعوZ ألجله، 

,� ,0ّ فعل 	لقر	�X مفعوZ ألجل 	الحتر	�.
�مشيت على هذ	 	لطريق، فانتقلت من 	ألسما� 	لصريحة 
Nلى 	لضمائر Nلى ,سما� 	لشر}، Nلخ. ثم ُيكّلف 	لطالب تلخيص 
 Zلتي يصلح ألمثا	# 	لتي قر,ها، ثم ننظر في ,سلوبها بالمقد	ية 	لر�	
هؤال� 	لطّال8. ند#3 ,غر	w 	لكاتب فنصّنفها، �ننظر تسلسل 
,جز	ئها �هل ُ�ّفق في عرضها، �هل هي ,غر	w مبتكرX ,� قّلد 
 ،b#فكا, تر9يد  	قتصر على   �, r	9 عليه  غيرb مّمن سبقه، �هل 
Nلخ. ثم ننظر في كلماتها: ِصّحتها �فصاحتها، حسن 	ئتالفها ,� 
تنافرها، �ضوحها ,� غموضها �غر	بتها. ثم ننظر في 	لُجَمل: هل 
هي قصيرX بّينة ,� طويلة معّقدX، هل تقتصر على Nيضا5 	لمعنى 
,� تضّم Nليه 	إليقا� 	لموسيقي 	لذ� يسّهل على 	للسا0 	لنطَق بها 
�يجّمل في 	آل�	0 �قَعها، �	لزينة 	لكالمية، �مز| 	لحقيقة بشي� 

، Nلخ.	rلمجا	 �	نو,� من 	لخياZ من با8 	الستعا#	
,� ,ّنني ,لّقن 	لطّال8 	لعربية على نحو ما كا0 يتلقاها 	لعربي 
	ألصيل، بالتلّقي �	لسما� ال بالحفظ �	إل#جا�، �بذلك تصير له 

.مَلكة ال محفوظا
ثم �قعت على كتا8 فرنسي في 	إلنشا� ألستا� 	سمه بوسلي 
�عملي،  نظر�  بين  9#سًا  �عشر�0  ,#بعة  فيه   (M. Baucely)
	لكاتب، �0N كانت تمّر  	لتي يمّر بها �هن  	لمر	حل  يشر5 فيها 



١٦١

تهيئة 	ألفكا#،  بها، �هي: (١)  	لباطن ال يحّس غالبًا  في عقله 
�مصد#ها 	لمالحظة �	لمطالعة. �بّين للطالب كيف يالحظ �كيف 
يقر,. (٢) تصنيف 	ألفكا#، ��ضع خّطة 	لقطعة 	أل9بية �تصّو# 
�تأليف   ،	لكلما �	ختيا#  	ألفكا#،  عن  	لتعبير   (٣) ,جز	ئها. 
	لُجَمل. (٤) خصائص 	لموضو�، �هو ما نسّميه >علم 	لمعاني<، 

.Zلحا	لكال� لما تقتضيه 	مطابقة  �,
لم ,ترجم 	لكتا8 بل عّربته؛ ,� جعلته عربيًا يتبع ,ساليب 
	لعر8، �نشرته  بليغ كال�  	ألمثلة �	لشو	هد من  	لعر8 �يأخذ 
فصوًال لم ,جد منها Nال هذb 	لقطعة من 	لفصل 	أل�Z، �ليس فيه 
	سم 	لجريدX ألني كنت ,قتطع 	لجز� 	لذ� فيه مقالتي، فلم ,ُعد 

,عرU ,ين نشرُتها �ال متى.
�ما ,كثر 	لذ� ضا� مّما كتبت!
*   *   *

�مّما كا0 سنة ١٩٣١ من ,حد	§ في تا#يخ حياتي Nصد	# 
مجلة >	لبعث<. �هاكم صو#X غالU 	لعد9 	لثالث منها(١) مكتو8 
عليه: مجلة 	لبعث، لبيا0 محاسن 	إلسال� �	لر9 على ,عد	ئه �نشر 
	لتا#يخ 	إلسالمي �	أل89 	لقومي 	لعفيف. ,�Z مجلة Nسالمية في 
9مشق، ُتصِد#ها ,سبوعيًا جمعية 	لتهذيب �	لتعليم. #ئيس 	لتحرير 
,بو 	لهيثم محمد علي 	لطنطا��، 	لمدير 	لمسؤ�Z 	لدكتو# محمد 

لطفي عزيزّية.
______________________

(١) تجد�نها في جز� 	لصو# �	لفها#3 (مجاهد).
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	سالمي   
كتا >�لبعث،  بعنو��:  �ًال �  ��حد �صد$ُتها 
�لتهذيب  �التفا. مع >جمعية  كا�  ثم  متتالية<.  �جز�4  في  يصد$ 
�تعّين  عليها  �تنفق  بإصد�$ها  �لرخصة  تأخذ   �� ��لتعليم< على 
كله،  �لتحرير  �مر  لي  �يكو�  �عضائها،  من  مسؤ�ًال  مدير�ً  لها 
�	� $بَحت �قتسمنا �أل$باO مناصفة. �لكني لم Nخذ شيئًا ألنها ما 
�نا لوقفها أل� �عضا4 �لجمعية  T$ضطُر� .Tبَحت، بل ما �ستمّر$
� شا$Y في نفقتها، ��صدقا4ها، �كل من �عا� على 	صد�$ها �
�� يصير�� كّتابًا فيها، فر�يت  ���صدقاZهم يريد�هم �	خو�نهم 
�تركها  ���[عها �هي ال تز�\ تتنّفس تنّفس �لسقيم من  ��خير�ً لي 

�نفاسها. Tقد همد�

�جا4 بعد خمس عشر_ سنة َمن �خذ �سم �لمجلة �إلسالمية، 
فجعله �سمًا لحز
 غير 	سالمي.

*   *   *
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-٥١-
Zلعقا	لى N Xلدعو	

,كثر  �ما   .>Zلعقا	 >قصة  كانت  ,يضًا   ١٩٣١ سنة  �في 
,تذّكرها  حين  Nني  	لسنة!  تلك  في  مني  كانت  	لتي   	لمحا�ال
هذ	  �من  	لنشا}  �لك  من  ,عجب  	آل0  Nليه   صر ما   �#,�
صاحبه  به  َيْعُد  لم   0N يهد,،  ال  	لذ�  كالَفَر3  كنت  	لكسل؛ 
 Xلحيا	لى غير ما غاية، ال يستطيع ,0 يستقّر أل0 N 	لى غايته عدN
 	لهد��، فصر تمنعه من   bتتفّجر من كل خلية في جسد 	لتي 
كالحصا0 	لعجوr 	لذ� ال ينهض Nال 0N مّسته 	لحياX بعصاها ,� 
جّرته بحبالها، �0N قا� قا� متثاقًال. هذb هي 	لدنيا �هذ� ُسّنة 	هللا 
0N كل حّي  ثم  يبلى �كل قو� يضعف،  ,هلها، كل جديد  في 
فكر	ً  �,تم صّحة �,صّح  ,قو� جسد	ً   Z	r, ,ني ال  يمو. على 
من كل من ,عرU من ,قر	ني مّمن هم في مثل سني، فاللهّم لك 

	لحمد، 	للهم ,�9ِ نعمك علينا.

�بعد، فما هي قصة 	لعقاZ؟

,0 نضعها عن  لنا   rيجو 	لطر	بيش ال  لبس  نشأنا على  Nننا 
#�1سنا، �0N 9خل 	لو	حد منا على ,ستا� 	لصف (,� 	لفصل) ,� 
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مدير 	لمد#سة ,� قابل من يجب عليه توقيرb �هو حاسر 	لر,3، 
يرتكب �نبًا يستوجب 	لعقوبة ,� يستحّق عليه 	للو�. �,حسب ,0 
	لطربو£ من ,سو, ما ُيغّطى به 	لر,3، فهو ال يحجب 	لشمس عن 
	لعيو0 في 	لصيف، �ال يد#, 	لمطر في 	لشتا�، �0N ,صابه 	لما� 
,حدهما  طربو£  فُضر8  	لتالميذ  من  	ثنا0  	ختصم   0N� فسد، 
تكسر 	لقش 	لذ� ُيبطَّن به، �0N ,مسك ,حدهما بِطُّرته فقطعها لم 
يستطع ,0 يمشي حتى يشتر� بدًال عنها. ثم Nنه ال يمكن طّيه، 
لذلك كنا نتخذ له في 	لسفر علبة ُيحَفظ فيها تمأل #بع 	لحقيبة، 
�كا0 يفسدb 	لعرm في 	لحّر فيَركب ,طر	َفه من 	لوسخ مثُل 	لزفت. 
�ال بد من كّيه، فكا0 	لنا3 ليلة 	لعيد يز9حمو0 على 	لكّو	� مثل 
	9rحامهم على 	لحّالm. �	لكو	� عندb قو	لب من 	لنحا3 مختلفة 
	ألحجا�، ُيلبِس 	لطربو£ 	لقالب 	لذ� يناسبه ثم ُيلبِس 	لقالب 
�	لطربو£ قالبًا ,كبر منه، �تكو0 	لنا# موَقدX تحته، �عندb مكبس 
يكبس به 	لقالَبين معًا �	لطربو£ بينهما، فيخر| مكويًا. �لطالما 
,خطأ 	لكو	� فكّبر 	لطربو£ ��ّسعه ,� ضّيقه �صّغرb، فيعوN 9لى 
له  	لخو#� كا0  	لطر	ئف ,0 ,ستا�نا فا3#  كّيه إلصالحه. �من 
,نه كا0   bيا	لر3�1، �كا0 من مز	 ,كبر ما عرفت من  #,3 من 
حاضر 	لجو	8؛ �هب مرN Xلى كّو	� ليكو� طربوشه فطلب ,جر	ً 
يزيد عن 	لمعر�U، قاZ: �لَِم 	لزياX9؟ قاZ: ألنك لن تجد عند 
,حد غير� مثل هذ	 	لقالب؟ قاZ له فا#3 بك: �,نت ال تجد عند 

غير� مثل هذ	 	لر,3.

�كا0 	لنا3 يشكو0 في مصر �	لشا� من 	لطربو£ �يعملو0 
على Nبد	له، �لكنهم يختلفو0 على 	لبديل. �كا0 	التجاb ,كثر Nلى 
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	لقّبعة (	لبرنيطة)، ال سيما بعد ,0 كشف مصطفى كماZ 	لقنا�، 
سالونيك  يهو9  من  >	لد�نما<  	بن  �جه  	ألصلي،  �جهه  كشف 
	لذين ,ظهر�	 فيها 	إلسال� لّما جا�1ها من 	ألندلس، �كا0 منهم 
	التحا9يو0 	لذين مّهد�	 طريق 	لكفر بمحا#بة 	إلسال� في 	لخفا�، 
فلما تمهد جا� مصطفى كماZ (,تاتو#�) فحا#به في 	لعلن، �كا0 

مّما صنع ,0 ,لز� 	لمسلمين �ضع 	لقّبعا على #�1سهم.

قامت في مصر في 	لعشرينيا حملة قوية، لنبذ 	لطربو£ 
�	تخا� 	لقّبعة، يدعو Nليها سر	ً ,كثر 	لذين 9#سو	 في ,�#با �حملو	 
منها 	لعلم 	لحديث �مع هذ	 	لعلم جر	ثيم 	لمرw 	لخبيث، �9عا 
Nليها جهر	ً سالمة موسى �,مثاله. �كا9 تقضي على 	لطربو£ 
قوية �#فضها rعما� كبا# ما سالمة موسى  ,قال�  #9ّتها   0, لوال 
يو�  	لِفَيلة، منهم سعد  ,مامهم Nال 	أل#	نب تحت ,#جل  �,مثاله 
كاr 0عيم مصر �,حد قّو	9 	لعر8. �لقد كتبت في >	لناقد< 	لمجلة 
 Xلقعد	لتاسع من �� 	لجمعة 	لصا9# يو� 	لعد9 ٢٥ 	لدمشقية (	
سنة ١٣٤٩ 	لسابع �	لعشرين من ��	# (ما#3) سنة ١٩٣١) في 
مقالة لي هي 	آل0 ,مامي، بعض ,قو	لهم. فكا0 مّما قاZ سعد: "�ما 
مثل 	لذين يبدلو0 بشعا#هم شعا# غيرهم Nال كمثل 	لذين يتبر0�1 
Nال غضب  يكسبو0  �بائهم، فال  غير  Nلى  �ينتسبو0  ,نسابهم  من 
	آلبا� �,0 ُيَعّد�	 من 	أل9عيا�". �قاZ 	ألستا� 	لعقا9: "�من سقو} 
	لهمة ,0 يتو	#� 	إلنسا0 �#	� 	لقّبعة خجًال من جنسه �تهافتًا على 
 mلجمو9، ,0 يسر	على  X,لجر	لجبن، ال من 	عا#ضة. �من  Xلذ
 0N� ،مظهر قو� ال يحسبونه كأحدهم �ال ُينِزلونه بينهم منزلتهم
لبس ما يلبسو0 �تكّلم ما يتكلمو0". �كتب صاحب >	لمقتطَف< 
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شيخ لمجّال� لعربية: "�� نظرنا �لى لطربو� ��لى لبرنيطة من 
لوجهة القتصا/ية �لصّحية فالمرّجح عندنا &ّ% لطربو� يفضل 
لبرنيطة، �لعّل لعقا? &صلح منها �منه". �حتّج نا7 يومئذ بأ% 
&هل ليمن يتخذ�% لقّبعة فكذبهم لشيخ محمد باجنيد �بّين "&% 
لها   GH� نحو  َعْرضها   Lلخو من  مظّلة  ليمانيو%  يلبسه   Nلذ
 Oلرعا� لَفَعلة  يستعملها   Oشديد �/قة  ستطالة  مع  مستدير   7ّ&
 Rمحجو Hلدكتولتقيهم �هج لشمس �يسمونها لمظلة". �قا? 
لشرعي  لطب  &ستا�  لمشهوHين �كا%  من  يومئذٍ  ثابت، �كا% 
في لجامعة، في حديث لمحّرH مجلة لزهر] حين شتد� &Zمة 
لقّبعة في مصر: "�% لبا7 لر&7 هو لعقا?، فليعد? �ليه شبابنا 
لبا7 مملكة  لعقا? كا% � لطربو� ال محالة.  نابذين   كانو  ��
 Rجنو في  ُ�جد�  لتي  لتماثيل  عليه  /ّلت  كما  لسبئية  ليمن 
لر&7 عند قدما]  ليمن، �كا% لبا7  لجزيرO �في &عما_ بال/ 
لعربية،   Oلجزيرلمصريين شبيهًا به، �كذلك لحا? في شما? 
�لوال &% له حظًا من لَجما? �لهيبة لما H&ينا بعض إلفرنج في 
قا/مو% من  &نهم  به هم �صغاHهم مع  يتزّينو%  سوHيا �فلسطين 
 Nإلنكليزعة Hلزقني منظر مفّتش H لتبرُنط. �قدبال/ عريقة في 
يوH h&يته &ثنا] تطوفي بنابلس �لعقا? على H&سه �لعبا]O مسد�لة 
 ،iعن عقاالتهم �ال حر jلمسلمين فحّد &ّما غير  على بذلته. 
 iيناهم تتّو&H %/Hأل�كل لذين جتمعنا بهم من مسيحّيي شر_ 
 ،/ �مسوَّ ب  �مذهَّ ض  مفضَّ بين  ما  لعقاال�،  هاتيك  �nHَسهم 
 oلكنيسة". �لى &% قا?: "�% تيجانًا كهذ�كا% �لك Zّيهم حتى في 
لر7�n ال &pH مسّوغًا لتقويضها �تنكيسها، �ال  oتزّين مثل هذ
 N&) إلسطيطيقيلطعم  لقّبعا� عديمة  بتلكم  الستعاضة عنها 
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 0N" 	لشرقية:  	لر	بطة  نا�9  في  له  خطبة  في   Zقا� 	لجمالي)". 
	لكوفية من ,جمل ما تز9	0 به 	لر3�1".

*   *   *
 bهذ� 	أللسنُة   bهذ  ,خمَد �قد  مصر،  في  كله  هذ	  كا0 
	ألقالُ� ناَ# 	لفتنة �9ّ# على ,عقابها هذb 	لحملة، �بقي 	لطربو£ 
على #,3 	لملك �#3�1 	لوr#	� �	لموظفين �	لطّال8. ,ما في 
 Xلطربو£ �9عو	لفرنسيين حر8 على 	 Zبعد 9خو 	لشا� فقد بدَ,
Nلى 	لقّبعة، �لكن ,صحابها لم يجر�1	 على Nعالنها قوًال بل سّربوها 
Nلينا فعًال، يعملو0 9	ئبين �فق خّطة شيطانية مرسومة، فما مضى 
	لقّبعا على  بد, ظهو#  	لفرنسيين عشر سنين حتى   Zعلى 9خو
	لر3�1 في 	لمصايف، 	لقّبعا 	لخفيفة 	لمصنوعة من شبه 	لقّش 
,يا�  �	لضبا}  	لجند   3�1# على  كانت  	لتي   Xلخو�	 تشبه  	لتي 
	لشريف فيصل، بل 0N 	لخو�X هي 	لقّبعة نفسها قد �ضعو	 لها �يًال 
من 	لخلف من 	لقما£ #مز	ً للكوفية (,� 	لغترX) ��ضعو	 فوقها 

عقاًال صغير	ً. 

ثم ,خذ تنتشر في 	لمد	#3، فكنا نر� >	لبيريه<، �هي نو� 
من 	لقّبعا يشبه 	لُكّمة (,� 	لطاقية) 	لو	سعة متعد9 	أللو	0، حتى 
0N شيخًا في 	لشا� معر�فًا بسو� 	لسيرX كانت له مد#سة ,هلية 	بتد	ئية 
,مر تالميذb بلبسها، �لم يمنعه من �لك ,0 على #,سه عمامة ضخمة 
بيضا� �,نه كا0 خطيب جامع 	لشهد	�. �كانت له جريدX تصد# عند 
	لحاجة، ,� 	لحاجة Nلى شتم موظف لم ُينِجز له معاملته ,� تاجر لم 
يؤN ِّ9تا�ته. �كا0 عندنا جر	ئد مثلها، منها جريدX بسيم مر	9، �شّر 
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يتغاضو0 عنها، بل  	لفرنسيو0  منها جريدX فو�r ,مين(١)، �كا0 
Nنهم ليحمونها �يشّجعونها ما 9	مت ال تنّبه 	لناN 3لى تحرير 	لبال9 

منهم �تكو0 بإفسا9ها 	لمجتمع عونًا لهم على بلو¤ غايتهم.
�كنا نر� هذ	 فنتأّلم، �قد نتكّلم �لكن في مجالسنا ,� يو� 
	لهائلة  	لضّجة   bهذ في  ,صو	تنا  فتضيع  مساجدنا،  في  	لجمعة 
	لمنكرX من حولنا، حتى مّر بدمشق 	لزعيم 	لهند� 	لمسلم شوكة 
علي، �كا0 هو �,خوb محمد علي من ,ظهر قاX9 	لمسلمين في 
	لهند في تلك 	أليا�، �كا0 قنبلة >عنقو9ية< تتفجر بالحماسة، فما 
يخطب في نا9 ,� مسجد ,� يتحد§ في جماعة Nال ,صابتهم شظّية 
	لحماسة في صد�#هم. �كنا يومئذ كالخشب  نا#  منها فأشعَلت 
عليه كومة 	لقش 	لمركو� �قد 	بتّل بالبنزين، ال تحتا| في Nيقا9 
	لكبريت.  	لكبريت... �كانت rيا#ته هي عو9  Nلى عو9  Nّال  	لنا# 
�	لعجيب ,ني لم ,لَقه �لم ,ستمع Nلى شي� من كالمه، �لكن ,خي 
	ألستا� سعيد 	ألفغاني حضر خطبة له �جا� يصفه لي �يلّخص 

.Zما قا
�كنت كلما 9عو Nلى ,مر طبعت منشو#	ً �كّلفت َمن كا0 
معي من 	لشبا8 �	لطّال8 (�كانو	 مئا) فوrّعوb، فال يمّر يو� 
�كا0  مسجد.  �كل  مد#سة  كل  �في  9ّكا0  كل  في  يكو0  حتى 
	لو#m #خيصًا �,جو# 	لطبع قليلة، �ال يحتا| �لك Nلى 0�N من 
	لحكومة فالطباعة حرX، حتى 	لمجال غير 	لسياسية ال يحتا| 

من يريد Nصد	#ها Nال Nلى Nخبا# (مجرN 9خبا#) �r	X# 	لد	خلية!
______________________

	لمّتقين فالحمد هللا، �نسأله حسن  (١) �قد بلغني ,نه صلح �صا# من 
	لخاتمة لنا جميعًا.
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	لشبا0  Nلى  >ند	�  عنو	نه   صفحا ,#بع  في  منشو#   �rّ�ُ
	لمسلمين< كا0 مّما قلت فيه، ,نقله من نسخة من 	لمنشو# هي 

	آل0 في يد�: 
"... �,لقى خطبة باإلنكليزية نقلها Nلى 	لعربية فخر 	لشبا8 
نتعهدها   0, مبا#كة علينا نحن   X#بذ فيها  ُنَوْيهض، �ضع  عجا| 
بالرعاية �	لسقيا حتى تنمو �تثمر 	لثمر 	لمرّجى. 0N هذb 	لدعوX قد 
تبد� لك غريبة ,� هّينة، فال يمنعك �لك من ,0 تمعن 	لنظر فيها 
�تبصر مد	خلها �مخا#جها، ألنك 0N فعلت �لك عرفت قد#ها. 
0N من 	لقو	عد 	لمقّر#X في 9يننا ,0 من سّن سنة حسنة (في 	لتطبيق 
ال في 	لتشريع) كا0 له ,جرها �,جر من عمل بها، �سيكو0 للزعيم 
شوكة علي ثو	8 ما �ّكَرنا به من جر,X 	لمسلم على Nقامة شعائر 
	ستحسانًا  له  "�#�نا نصّفق  ,0 قلت:  Nلى  بنصرته".  9ينه �	لجهر 
ظئر  9مشق،  ,هل  يا  بكم  ,�لى  كا0  لقد   :Zقا� فغضب  �تأّثر	ً 
 Zنستبد 	: �ما�	إلفرنجية. قالو	 X9لعا	 bعن هذ 	إلسال�، ,0 تعدلو	
بها؟ قاZ: ما 	ستبدلته 	لهند 	لمسلمة �فلسطين 	لعربية بمسلميها 
�َنصا#	ها. قالو	: �ما �	�؟ فصا5 بمل� شدقيه بصو 	#تّج له 
نرتد� 	ألrيا� 	أل�#بية  ,كبر(١). �لما #�نا  ,كبر، 	هللا  	لمكا0: 	هللا 

______________________
(١) �لي على هذ	 تعليق 	قرb�1 في با8 	لفتا��، خالصته ,0ّ 	لتصفيق 
ليس حر	مًا في �	ته، فالشر� �ّمه فيَمن 	تخذb عباX9 ,� ,9خله فيها، 
�,مر 	لنسا� به 0N #	بهّن شي� في صالتهّن كما ,مر 	لرجاZ بالتسبيح. 
� Nال بدليل �ال 9ليل  �هو من 	ألمو# 	لتي 	ألصل فيها 	إلباحة فال ُتحرَّ

.على تحريمه في جميع 	لحاال
لة في كتا8 >فتا�� علي 	لطنطا��<، �٣١٣  قلت: �	لفتو� مفصَّ

(مجاهد).
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من 	ألقمشة 	لمصنوعة في ,�#با قا0N :Z هذ	 	ستعما# ألجسا9نا 
	لوطنية  	ألrيا�  Nلى   X9لعو	 Nلى  �9عا  لبلد	ننا!  	ستعما#هم   mفو
بأنه   Zلحر� عليها، �قا	لوطنية �	  �	لتمسك بها �	لمصنوعا
,ناقة �كا0 يحلق  	لشبا8  ,كثر  	لد#	سة من  ,يا�  Nنكلتر	  كا0 في 
لحيته في 	ليو� مرتين، �هو 	آل0 يكتفي بقميص من صنع 	لهند 
ُكّمة  	لركبتين �تحته سر	�يل من قما£ هند� �على #,سه  يبلغ 
(طاقية) عليها شي� يبد� كالهالZ، فإ0 	قتربت منه قر, فيه جملة 

>نحن ,نصا# 	هللا<".

�خلصت Nلى 	لدعوX -في هذ	 	لمنشو#- Nلى نبذ 	لطربو£ 
�	لعبا�	 في   	لعقاال تّجا#  ,حد  Nلى  	لعقاZ. ��هبت  �	تخا� 
هاشم،  حكمة  	لدكتو#  	لصديق  �	لد  هو  باشا،  مدحة   mسو
فاشتريت عقاًال �كوفية �عبا�X �خرجت بها. �9عو َمن حولي 
من 	لطّالN 8لى 	لعقاZ، فكاZ�, 0 من لبسه ��هب به Nلى مد#سة 
	لتجهيز (مكتب عنبر) ,خي ناجي �#فيقه محمو9 	لرفاعي (	لذ� 
صا# بعُد من كبا# ضبا} 	لجيش �كانت له مشا#كة قوية في 	لقضا� 
على حسني 	لزعيم، ثم ُتوّفي شهيد	ً #حمه 	هللا) �#فيقه ,نو# 	لعّش. 
�كا0 في 	ليو� 	لذ� يليه 	ثنا0 �,#بعو0 عقاًال، ثم 	نتشر حتى صا# 
نصف 	لطّال8 في بعض 	لمد	#3، �#بعهم في بعض، من ,#با8 
	لعقاZ. �منع بعُض 	لمديرين 	لتالميَذ من لبسه؛ منهم مدير مد#سة 
	لبحصة، �هي 	لتي كانت >	لسلطانية 	لثانية< �قد مّر �كرها، �هي 
,كبر مد#سة 	بتد	ئية في 9مشق �معها (يلحق بها) 	لمد#سة 	لتجا#ية. 
فذهبت Nليه �معي نفر من كبا# 	لطّال8 	لذين يعملو0 معي، فلما 
بلغه �صولي ُ�ِعر، �لكنه كا0 عاقًال فبعث من يخبر 	لمر	قب بأ0 



١٧١

 bفلّفو به (�كا0 قد منعهم منه  بالعقاZ ,0 يظهر  يسمح لمن جا� 
��ضعوb في حقائبهم). �	ستقبلني بالترحا8 �9عاني �من معي Nلى 
	لشا� معه في غرفته، �جعل ير�¤ بالحديث عما ,#9َ� ,نني جئت 
من ,جله حتى 	طمأN 0لى ,0 	لعقاال ظهر في باحة 	لمد#سة، 
فقاZ: نعم؟ ,مر؟ قلت: ,حببت ,0 ,سأZ: هل عندكم قانو0 يمنع 
	لتالميذ من 	تخا� 	لعقاZ �هو شعا# 	لعر8 �... فقاطعني مظهر	ً 
ما عندنا شي� من  ,بد	ً  باهللا،  	لدهشة �قاZ: �َمن منعهم؟ ,عو� 

هذ	، �تفّضل 	نظر. 

من  r	�ية  كل  في   	لعقاال فر,يت  	لباحة  Nلى  بي  �خر| 
	لز�	يا �كل مكا0 من 	لمد#سة! لقد خاU ,0 يوقع نفسه في �#طة 
معي ألني كنت يومئذ خطيبًا شعبيًا قا9#	ً على Nثا#X 	لنا3، �#ئيَس 

لجنة 	لطلبة، �عامًال في ,كبر جريدX في 	لبلد.
*   *   *

مجلة  �في  	لبلد.  �جها�  بعض   bتخذ	 حتى   Zلعقا	 	نتشر 
>	لناقد< صو#X لي بالعقاZ مع 	ألمير سعيد 	لجز	ئر�، حفيد 	ألمير 
عبد 	لقا9# �#ئيس ,�Z حكومة (مؤّقتة) بعد نز�5 	ألتر	�، �#ضا 

باشا 	لصّبا0 �غيرهم، �لكني لم ,جد عد9 	لمجلة هذ	 عند�.

�تناقلت 	لصحف 	لفرنسية �	إلنكليزية من �كاال 	ألخبا# 
عًا مباَلغًا فيه، �rعَمت جريدX >	لطا0< (,�  نبأ هذb 	لحركة موسَّ
	لطر	بيش  ,حرقنا  ,ننا  يومئذ)،  	لفرنسية  	لجر	ئد  ,كبر  >	لزما0<، 
	لبلد� �معرw 9مشق  في مرجة 	لحشيش (�هي 	آل0 	لملعب 
	لد	ئم)، �ُعّلق عليها تعليقا �ُفّسر تفسير	 لم ,سمع بها ,نا 
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.Zلم تخطر لي على با� Zلعقا	لى N Xلدعو	صاحب 

ثم ,خذ 	لشبا8 ينفّضو0 عنها كما ,قبلو	 عليها �لم يبَق معي 
Nال قليل، ثم لم يبَق غير�. �ثبّت عليها سبعة ,شهر قاسيت خاللها 
متاعب كثيرX من 	لعبا�X (	لمشلح)، 0N تسّلقت 	لتر	� في 	لزحا� 
	نفتحت   �, 	لرّكا8،  ,حد  عليه   3	9  �, 	لبا8  في  طرفها  علق 
فدخل فيها ,حد ,� ُسحَبت عني فخرجت ,نا منها، �0N 9خلت 

.	لمطبعة )في 	لجريد(X تلّوَثت بالحبر ,� علَقت باآلال

سريا0  نوقف   0, �هي  منها  نؤّمله  كنا  ما  حققت  �لكنها 
Nلى  عدنا  ما  �لكنا   .كا9  �, 	نقطعت  حتى  فقّلت   ،	لقّبعا
	لطر	بيش، بل غد�نا حفاX من فوm... نمشي حاسر� 	لر3�1، 
 �	#rلو	� Xألساتذ	لر,3 عامًا يشمل 	لحسو# �كشف 	حتى صا# 

.Zلد�	1سا� #�

	لكّو	ئين  �9كاكين  �كّيها  	لطر	بيش  عن  	لحديث  �صا# 
�	ال9rحا� عليها ليلة 	لعيد، من ,حا9يث 	لماضي 	لبعيد.

كذلك  ,حسّنا  فهل   ،	لقّبعا من  بالخال�  ,حسّنا  لقد 
 بإبطاZ 	لطر	بيش؟ لست ,9#�، �لكن 	لذ� ,9#يه ,نني ما قصد

فيما صنعت Nال 	لخير.

*   *   *
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-٥٢-
�كريا عن 	ألساتذX �	لمشايخ

,نا ,غبط من يّد�0 �كرياته فيجد ,مامه مذّكر	 له كتبها في 
حينها، تذّكرb بما نسي �تعيد Nليه ما عز8 عنه، �,سائل نفسي 
لم  لما�	  مذّكر	تي؟  ,نا  ,كتب  لم  لما�	   :(Z	لسؤ	 ينفع  (حين ال 
,#جع  ما  ,جد  فال  	لحلقة  ,قعد ألكتب  لما�	  مر	سالتي؟  ,حفظ 
Nليه �,عتمد عليه Nّال �	كرX كانت كالقّلة 	لتي تركُتها ممتلئة بالما� 
فعد فلم ,جد Nّال صبابة في قعر 	إلنا�، قد �هَبت بمائها 	لشمس 

.�	لريح فتبّخَر كما تبّخَر من #,سي 	لذكريا

,صحا8  من   �, 	لصبا   mفا# من  ,حد  هنا  معي  كا0  �لو 
	لشبا8 مّمن سايرني في بعض طريق 	لحياX، ,قوZ له �يقوله لي، 
,�ّكرb بما كا0 �يذّكرني، ألعانني على ما ,نا فيه؛ أل0 	لَمشاهد 
�	ألخبا# يجّر بعضها بعضًا، �ما تسمعه يذّكر� بشبيهه ,� بنقيضه 
,� بما يتصل به. �هذ	 هو >تد	عي 	لمعاني<. �لكني كالذ� يغّني 

!b	ّال صدN لمقفر فال يجد َ#ْجعًا لغنائه	�9 	لو	في 

على ,ني ,شكر >	لشرm 	أل�سط< �من قبلها >	لمسلمو0<؛ 
 bهذ من  شيئًا  قر,تم  لما  خاّصة)  >	لمسلمو0<  (�لوال  فلوالهما 
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	لذكريا. Nنها نعمة من 	هللا علّي ,0 	ضطّرتاني Nلى كتابة ما بقي 
 ،عند� منها. �لكن نَِعم 	لدنيا ال تصفو �ال تخلو من 	لمنّغصا
	لكبير  	لتي كا0 صديقنا  	لمطبعية  �	لمنغصا هي هذb 	ألخطا� 
>,غاني   Zمثا, منها  يؤ�يني  �ال   .>>	لتطبيعا يسّميها  	لنشاشيبي 
 ،Uلحر�	 Uنها من َصّفا, �,بي 	لفر| 	ألجهاني< فإ0 	لقا#� يد#
بدًال من   >مر	  Xكتبت >عشر ,ني  Nلّي  ُينَسب   0, يؤ�يني  �لكن 
>عشر مر	< �>سكر	نًا ,� نعسانًا< بدًال من >سكر	0 ,� نعسا0< 
كما جا� في >با8 	لفتا��<، كأني ما تعلمت با8 	السم 	لذ� ال 
ينصرU �ال عّلمُته. �قد قلت لكم في 	لحلقة 	لسابقة Nنني فتحت 

>	لمد#سة 	لصيفية< لتعليم 	لعربية من ,كثر من نصف قر0.

 bنه هذN .Uلذ� ال ينصر	لفعل< 	آل0 عرفت ما هو >	بلى، 
>	لتطبيعا<. Nنها >ال تنصرN >Uّال 0N صرفها 	ألستا� 	لشيباني! 
بنو شيبا0 -يا ,ستا�- صرفو	 عّنا 	لعا# �,كسبونا 	لفخا# في >�� 

قا#<، ,فال تصرU ,نت عني هذb 	ألضر	#؟

*   *   *
	لكال� عن شاكر بك 	لحنبلي في حديث ,بي عجا| يجّرني 
Nلى بعض 	لحديث عن كلية 	لحقوm 	لتي كنت من طالبها سنة 

.١٩٣١

ُقبلت طالبًا فيها (كما يقوZ 	لسجّل 	لرسمي 	لذ� ,مسك في 
قة عنه) في ١١/٤/ ١٩٣٠، مع ,ننا ,خذنا  يد� 	آل0 صو#X مصدَّ
محمد  �#فيقي  ,نا  فسعينا  بسنتين،  �لك  قبل  	أل�لى  	لبكالو#يا 
	لجير��9 فقبلونا بها طالَبين في معهد (,� كلية) 	لحقوm، بشر} 
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	لثانية.  	لبكالو#يا  نيلنا  بعد  Nّال  فيها  	لثاني  	لصف  Nلى  نرتقي  ,ّال 
 mغالN بعد فدخلها هو �سافر ,نا Nلى مصر (كما عرفتم) �عد
با8 	لقبوZ، فسبقني بسنتين ,ضعتهما كما ,ضعت سنتين من قبل 
بتبدZ 	لد�Z ��ها8 	ألتر	� �قد�� 	لشريف، ثم بخر�| 	لشريف 

�9خوZ 	لفرنسيين.

�كانت 	لجامعة 	لسو#ية مؤلفة من كلية 	لطب �بناتها (طب 
	ألسنا0 �	لصيدلة) �من كلية 	لحقوm، �ما ,9#� لما�	 كنا نسمي 
	لكلية 	لمعهد فنقوZ: معهد 	لحقوm �معهد 	لطب، مع ,0 	لكتابة 
 �, ،(La Faculte) لمعهد	لرسمي تسّمي 	0 	لعنو	لفرنسية في 	

	لكلية.

قبل  فيها  تخر|  مّمن   Uعر, قديمة،  فهي  	لطب  كلية  ,ما 
	ليو�  	لدكتو# حسني سبح، �هو  بقي منهم  سنة ١٩٢٠ جماعة 
سو#يا،  في  	لعربية)  	للغة  مجمع   �,) 	لعلمي  	لمجمع  #ئيس 
�هو عالِم في 	لطب له بمصّنفاته 	لجليلة فيه منزلة عالمية. �مّمن 
�هب Nلى لقا� #به 	لدكتو# ,حمد حمد� 	لخيا} ,�Z من 3َ#ّ9َ 
علم 	لجر	ثيم، 9#سه في معهد باستو# ثم جا� يعّلمه 	لطّال8، 
>تقاعد<   0, Nلى  سنة ١٩٢٠  من  	لشا�  في  طبيبًا  من صا#  �كل 
Nلى ,0 توّفاb 	هللا من سنتين هم من تالميذb، �كا0 ملّمًا بالعلو� 
�هو  �	لفرنسية،  �	لتركية  	لعربية  يتقن  عليها،  مّطلعًا  	إلسالمية 
َمن  ,حد  �هو  �	ليونانية،  �	لالتينية  �	أللمانية  	إلنكليزية   U#عا
�ضع 	لمصطلحا 	لعربية في 	لطب أل0 كلية 	لطب في 9مشق 
ما 9ّ#َست علوَ� 	لطب كلها Nّال بالعربية، فكانت ُحّجة قائمة على 
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من يزعم ,0 لسا0 	لعر8 يضيق بهذb 	لمصطلحا، �هو �rميله 
	لذ�   	لمصطلحا 	لجّر	5 مرشد خاطر صاحبا معجم  	لدكتو# 
يعّلق عليه من سنين -في مقاال مسلسلة في مجلة مجمع 	للغة 

.bهللا عمر	 Zلعالِم حسني سبح ,طا	لدكتو# 	لعربية في 9مشق- 	

�مّمن ,�كرb 	آل0 من �	ضعي هذb 	لمصطلحا 	لتي ُحّق 
لدمشق �لكليتها ,0 تفخر	 بها 	لدكتو# صال5 	لدين 	لكو	كبي، 
في محكمة  كا0 عضو	ً  	لذ�  	لكو	كبي  	لشيخ مسعو9  	بن  �هو 
	لتمييز (,� 	لنقض) �كا0 صديقًا ألبي، �لقد حضر له مجالس ال 
,حصيها �#,يته في سفرb �حضرb �طعامه �منامه، �سأتحد§ عنه 

يومًا، �عّمه (كما ,ظن) هو مؤلف >طبائع 	الستبد	9< 	لمشهو#.

� 	لذ� كا0  �	لدكتو# جميل 	لخاني، �	لدكتو# محمد محرَّ
,بوb (مصبا5 بك محر�) #ئيَس محكمة 	لتمييز على عهد 	لشريف 
فيصل ١٩١٩، �,نا ,عرفه �حضر مع ,بي كثير	ً من مجالسه، 
�كا0 يدّ#3 في كلية 	لحقوm قبل ,0 ,9خلها، �كا0 على عهد 
 Z	لشطي، �ال يز	لدكتو# شوكة 	� .Xلقضا	لعثمانيين مفّتشًا على 	
فيما ,علم حيًا، مّد 	هللا في عمرb �#حم من ما من 	ألساتذX مّمن 

سميت �من نسيت ,0 ,َُسّمي.

�كلية 	لطب في 9مشق ليست في عمر كلية 	لطب في قصر 
في  	لعربي، �ال  	لعاَلم  في  	لطب   كليا ,قد�  في مصر  	لعيني 
 Xلحفيد	لملك سعو9. هي كالبنت ,� 	لطب في جامعة 	شبا8 كلية 

لأل�لى، �لكنها كاأل� ,� 	لَجّدX للثانية.
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يزيد عن  	لحقوm فال ,عرU 	آل0 عمرها، �لكنه  ,ما كلية 
	لسن 	لذ� يتقاعد فيها 	لموظفو0 �ُيحالو0 على 	لمعا£، لذلك 
هبطَت ,ثما0 شها9	تها 	آل0 في >سوm 	لوظائف<، ال لنقص فيها 
�ال لخلل في مناهجها �ال لضعف في مدّ#سيها، بل أل0 َحَملة 
شها9تها 	لمتخرجين فيها r	9 عد9هم عن 	لحاجة Nليهم، ��N	 كثر 

	لعرw قّل 	لطلب فرخَصت 	لسلع.
Nليها مرX سنة ١٩٢٨، حين   Zلدخو	 ُسّهلت شر�}  �لقد 
ُقبلنا فيها بالبكالو#يا 	أل�لى، فبلغ عد9 طّال8 	لسنة 	أل�لى 	لمئة 
تعّجبهم،  	لنا3 �موضع  يزيد�0 عليها، فكا0 �لك حديث   �,

.Uفيه ثالثة �ال 	فجا� بعد �لك �قت بلغو

*   *   *
كانت 	لمو	9 	لتي 9#سناها في 	لكلية هي 	لحقوm 	ألساسية 
	لد�لية   mلحقو	� 	لعاّمة،  	لد�لية   mلحقو	� 	لدستو#ية)،   �,)
 X#لتجا	القتصا9، �	لمدني)، �	لقانو0 	لمجّلة (�هي 	لخاّصة، �	
	لبّرية، �	لتجا#X 	لبحرية، �	لحقوm 	لمدنية 	لفرنسية (,� 	لقانو0 
 	لمحاكما  Zصو,� 	إل9	#ية،   mلحقو	� 	لفرنسي)،  	لمدني 
 Zصو,� (	لجنائية)  	لجز	ئية   mلحقو	� 	لمالية،  �علم  	إل9	#ية، 
	لمحاكما 	لجز	ئية، �	لحقوm 	لر�مانية (,� 	لقانو0 	لر�ماني)، 
 ،Uأل�قا	 �,حكا�  �	لفر	ئض،  �	لوصايا،  	لز�	|،  �,حكا� 
�,حكا� 	أل#	ضي، �	للغة 	لعربية، �	للغة 	لفرنسية، �	ألساليب 

	لحقوقية، �,صوZ 	لفقه.
عنه  للكال�  سأفر9  �	حد  منهم   ،طبقا  Xألساتذ	 �كا0 
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حلقة، هو 	لعالِم 	لشاعر 	لفحل 	لخطيب 	لبا#� في 	لعربية �في 
�كا0   ،�	#rلو	 �#ئيس   مر	 	لنّو	8  مجلس  #ئيس  	إلنكليزية 
هذ	  في  	لعر8   Xعباقر ,حد  �هو   ،Xمر 	ألمن  مجلس  #ئيس 
	لعصر، �,سأZ 	هللا ,0 يكو0 حقًا ما كتبه عنه َمن كا0 ُمالrَمه في 
,نه ما مسلمًا، �هو فا#3 بك  مرضه �حاضَرb في �فاته من 

	لخو#�.
 bلشا� �كا0 ,بو	حد كا0 مفتي 	لعلما�، منهم �	طائفة من �
	لشخصية (,حكا�   Z	ألحو	يدّ#سنا  	لشا�، �كا0  قبله مفتي  من 
 Zصو,� �	لوصايا  �	لفر	ئض  بهما)  يتصل  �ما   mلطال	� 	لز�	| 
	لفقه، �هو 	لنمو�| 	لكامل لعلما� 	لقر0 	لماضي، �هو 	لشيخ 

,بو 	ليسر عابدين.

في  بما  	لغالب- علما�  كانو	 -على  	لماضي  	لقر0  علما� 
	لكتب، حرثوها حرثًا �قتلوها تنقيبًا �بحثًا، �لكْن �قف ,كثرهم 
 bهذ  بد, �لقد  عليها.  يزيد   0, يفّكر  �لم  يجا�rها  لم  عندها 
ينابيع كثيرX تخر| منها 	لسو	قي  	لكبا#:  	لعلو� كما تبد, 	ألنها# 
فيكو0   Z�	لجد	 تجتمع  ثم   ،Z�	جد في  تتجمع  ثم   ،Xلصغير	
	لنهر. �لو #سمنا خطًا بيانيًا لهذb 	لعلو� لوجدناb يرتفع �يعلو، 
حتى �N	 جا� 	لقر0 	لر	بع 	لهجر� بلغ 	لقمة ,� كا9، ثم يستو� ال 
يصعد Nّال قليًال Nلى 	لقر0 	لثامن؛ يصدm هذ	 	لحكم على 	لنحو 
	لفقه �	لحديث �علو�  �	لبالغة �علو� 	لعربية كما يصدm على 
	لدين. ,� هي كالمحصوال 	لز#	عية تأتي من 	لمز	#�، ثم تجتمع 
 في 	ألسو	m، ثم ُتجفَّف ,� ُتحَفظ، ثم توضع في 	لمستو9عا
فيها  ُتكّد3   	لمستو9َعا عصر  	لتاسع  	لقر0  كا0  لقد  	لكبا#. 
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 ،(	لُمْعَلما  U#لمعا	 	لمستو9َعا هي �9	ئر   bلبضاعة، �هذ	
,ُّلف >	إلتقا0 في علو�  	لقر0  ,� 	إلنسيكلوبيديا)(١). في هذ	 
	لقر�0< �>	لُمزهر< للسيوطي في علو� 	للغة، �فيه ,� قريب منه 
َوير� �>ُصبح 	ألَعشى< للَقْلَقَشند� �>فتح  ,ُّلفت >نهاية 	أل#8< للنُّ
	لبا#�< �>لسا0 	لعر8<. �هذb 	لمجموعا 	لكبا# لم تؤلَّف في 
�	نقطع  	البتكا#  �قف  بعدما  كلها  ,ُلِّفت  �لكنها  �	حد،  قر0 
	لتجديد، فصا# 	لفقه #�	ية ألقو	Z 	ألئمة ال 	ستنباطًا من كال� 	هللا 
�سّنة #سوله ‘. �	لنحو صا# قو	عد جافة منقطعة عن صحيح 

	لشو	هد �بليغ 	لمأثو# من كال� 	لعر8.
�	لبالغة ال تجعل 9	#سها بليغًا �N	 نطق ,� كتب بل حافظًا لما 
�قَفت عندb لّما َجّف ينبوعها �	نقطع َجريها؛ كانت 	لبالغة >نقد	ً< 
منظَّمًا، كلما جا� شاعر عبقر� ,� ,9يب با#� بصو#X جديدX من 
صو# 	لتعبير 	لجميل عّرفوها، ثم صّنفوها ثم �ضعوها موضعها 
من علم 	لبالغة. فإ0 جا� َمن ُيدِخل كناية في 	ستعا#X سّمو	 ما جا� 
به >	ستعا#X َمْكنّية<، �ما َيحُسن به 	لكال� من rينة 	للفظ ,� 	لمعنى 
 >>	لُمَحّسنا  bهذ �صّنفو	  	لبديع<،  >علم  هو  ِعلمًا  له  جعلو	 
	لجرجاني ثم  Nلى   Xلبالغة صاعد	 لها 	ألسما�. �لبَثت  �	بتكر�	 
	لسّكاكي، فجا� 	لَقز�يني فلّخص ما قاله، فوقفنا عند >	لتلخيص< 
نشرحه ثم نختصر 	لشر5، ,� نختصرb ثم نشر5 	لمختَصر! كانت 
	لبالغة نقد	ً حيًا يمشي مع 	أل89 	لحّي، فصا# قو	عَد باX9# ميتة 
ال تبر5 مكانها، �لبث 	أل89 (بشعرb �نثرb) ماشيًا فانقطع ما كا0 

من سبب بين 	لبالغة �	أل89.
______________________

(١) لما�	 ال نسمي 9	ئرX 	لمعا#U >	لُمْعَلم< على �0r 	لُمْعَجم؟
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قبله علماَ�   	لمتأّخر	 	لماضي �	لقر�0  	لقر0  كا0 علما� 
#�	ية �نقل، يفهمو0 ما تركه 	لسلف �لكن ال يزيد�0 عليه �ال 
يستطيعو0 ,0 يأتو	 بمثله، كا0 حرصهم على 	لكتب ال على 	لعلم 
	لذ� ,ُلِّفت لد#	سته هذb 	لكتب. لذلك تقر0�1 في ترجمة 	لو	حد 
,قر, تالميذb كتا8 كذ	  قر, كتا8 كذ	 �كتا8 كذ	 �,نه  ,نه  منهم 

�كتا8 كذ	.
	لعلما�،  لهؤال�  نمو�جًا  كا0  عابدين  	ليسر  ,بو  فالشيخ 
�لكنه كا0 نمو�جًا كامًال. قر, على ,بيه 	لشيخ ,بي 	لخير عابدين 
	لحاشية -مثًال- بأجز	ئها 	لخمسة 	لكبا# ثال§ مر	، �,قر,ها من 
َبْعُد ,كثر من ثال§ عشرX مرX. �قر, عشر	 من 	لكتب، ال كما 
قر, ,نا قر	�X سر9 ألعرU ما فيها �أل#جع عند 	لحاجة Nليها، 
Nلى  	ألrهر  ينتقل   0, قبل  يقر0�1  	ألrهر  بل كما عهدنا طّال8 
#حمة 	هللا �تسكن مناrَله هذb 	لجامعُة... َ�ِ#َثْتُه �ليست من َ�َ#َثته 

	لشرعيين!
	لفقه  لكتب  (كمبيوتر)  ناطقًا  فهرسًا  	ليسر  ,بو  	لشيخ  كا0 
	لكتا8  من  موضعها  على  فيدّلك  	لمسألة  عن  تسأله  	لحنفي، 
	لذ� هي فيه كأنه هو 	لذ� �ضعها بيدb، �لكن 0N عرَضت مسألة 
جديدX ليست فيها لم يقد# على جو	بها. �كا0 له مثل هذ	 	الطال� 
على ,صوZ 	لفقه (	لحنفي) �كتبه، �لكن كتابه 	لذ� ,ّلفه لنا في 
	ألصوZ كا0 ,عقد 	لكتب. �,نا لم ,تعب في >	ألحو	Z 	لشخصية< 
	لتي كا0 يدّ#سها �ال في 	لوصايا �	لفر	ئض، ألني كنت قد قر,تها 
قبل ,0 ,قعد بين يديه طالبًا في كلية 	لحقوm، ,ما ,صوZ 	لفقه فلم 
,9#سه من قبل �ال فهمته من كتابه، فهل تد#�0 َمن 	لذ� ضّو, لي 
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طريقه �جّر,ني على سلوكه؟ Nنه ,ستا�نا سليم 	لجند�.
,ما 	لكتب 	لقديمة، 	لمنا# �	لتحرير(١)، فما كنت ألستطيع 
قر	�تها فضًال عن فهمها. �,�Z من ,عرفه عَرw هذ	 	لعلم عْرضًا 
	لقر0  >	لُمْستصفى<، �من علما�  	لغز	لي في  سهًال �	ضحًا هو 
	لحاضر ,� قبله بقليل 	لشيخ 	لخضر�، ثم جّالb للنا3 ��ّضحه 
�شرحه 	لشيخ عبد 	لوها8 خّالU، 	لذ� عرفُته في مصر �في 
	لخفيف، �,حسب  	لشيخ علي  	لشا� �	ستفد منه �من rميله 
,0 	أل�Z عقله ,كبر من علمه �	لثاني علمه ,كبر من عقله. �كا0 
من  د  	لمعقَّ >تبسيط<  على  عجيبة   X#قد يملك   Uخّال 	لشيخ 
 	لشيخ شلتو مثله -مّمن عرفت-  	لمسائل �توضيحها، �كا0 
لّما  مصر  في  سليم  	لمجيد  عبد  	لشيخ  عند  به  	جتمعت  	لذ� 
	لكتب فهمت   bمن هذ .bياN Nليه فطالت صحبتي   	لزيا ,خذني 
,صوZ 	لفقه، ثم ,لِفته، ثم Nني -كما ,ظن- ,تقنُته. �مّمن ,ّلف فيه 

	لشيخ محمد ,بو rهرX #حم 	هللا 	لجميع.
,عوN 9لى 	لشيخ ,بي 	ليسر عابدين. لقد كا0 ,ستا�	ً في كلية 
Nّال  تتم  ال  	لطب  �9#	سة  	لطب،  َيد3#   0, له  فخطر   mلحقو	
>	لطب<  نظاميًا في  فتعّلمها، �صا# طالبًا  	لفرنسية  	للغة  بمعرفة 
�هو ,ستا� يدّ#3 في >	لحقوm<، حتى حاr شهاX9 >9كتو# في 
	لفرنسية،  >	لكولكيو�<   X9على شها rلطب< سنة ١٩٢٦، �حا	
�فتح عياX9 فكا0 يما#3 فيها 	لتطبيب �يدّ#3 في 	لحقوm، �له 

______________________
	ألنو	#<  �>منا#  	لحنفي  	لهما�  البن  	لفقه<   Zصو, في  >	لتحرير   (١)

للنَسفي، من ,شهر كتب 	ألصوZ �لهما شر�5 كثيرX (مجاهد).
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حلقة في جامع 	لو#9 	لذ� يؤّ� فيه �يخطب 	لجمعة، �كا0 ُيفتي 
	لمستفتين �ُيقر� في 9	b# َمن يقصدb من طلبة 	لعلم، �كانت له 
مكتبة كبيرX فيها 	لكثير من 	لمخطوطا 	لناX#9 فهو يعكف عليها، 
يقر, 9	ئمًا �يكتب، �من مكتبته ,خذ صديقنا �,ستا�نا عّز 	لدين 
طبعها  	لتي  	للغو�  	لطّيب  ألبي   >Z	إلبد	< مخطوطة  	لّتنوخي 
	لمجمع 	لعلمي في 9مشق. تر� ثالثين مؤلَّفًا مكتوبة بخطه #,يُتها 
�كتبت عنها في جريدX 	أليا� 	لدمشقية في ١٩٦١/٥/١٨(١)، ما 

طُبع منها Nّال �	حد هو كتا8 >,غاليط 	لمؤّ#خين<.
�من علما� 	ألساتذX سعيد َمحاِسن، �هو ,قد# محاٍ� عرفُته 
على  علم  طالب  نشأ  	لمدنية،  	لدعا��  في  �مصر  	لشا�  في 
 X9لشها	 �,خذ   ZسطنبوN في   mلحقو	  3#9 ثم  	لمشايخ  طريقة 
منها، �صا# سنة ١٩٢٨ �rير	ً في حكومة لم يكن 	لشعب #	ضيًا 
عنها فخرجت 	لمظاهر	 ضّدها، �ناله 	لكثير من 	أل�� فخر| 
منها بعد ,شهر يحمل من 	لوr	r�ِ X##ها. كا0 يدّ#سنا >	لمجلة<، 
�هي 	لماX9 	ألساسية في كلية 	لحقوm، ,صد#ها 	لعثمانيو0 بعد 
تأسيس 	لمحاكم 	لنظامية لتكو0 بمثابة 	لقانو0 	لمدني، �ضَعتها 
لجنة من كبا# 	لعلما� سنة ١٢٨٦هـ �جمَعت في ,�لها 	لقو	عد 
 ،Xلجملة- حسن �لغتها جيد	ترتيبها -في  ،X9لفقهية في مئة ما	
�لكنها ,ُخذ من 	لمذهب 	لحنفي فقط. �َثُقلت على 	لحاكمين 
	لعثماني   >	لمحاكما  Zصو,< قانو0  في   ٦٤  X9لما	 فوضعو	 

______________________
 (١) في سلسلة مقاال >كل يو� كلمة صغيرX<، �هي في كتا8 >مقاال
 X#لمنا	  #	9 طبعة  من   ٢١٢-٢١٦� 	لثاني<  	لجز�   :كلما في 

	لجديدX (مجاهد).
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فنسفو	 بها #بع 	لمجلة، �لبثنا نحكم بها حتى جا� حسني 	لزعيم 
سنة ١٩٤٩ فنسف ما بقي منها �جا� بالقانو0 	لمدني، �سيأتي 
حديثه. �لألستا� سعيد محاسن شر5 للمجلة جّيد، �,�سع شر5 
لها شر5 	ألتاسي، �لقد#� باشا قانو0 �ضعه هو لم ُيعمل به على 

غر	# 	لمجلة، يستند Nليه 	ألستا� 	لسنهو#� كثير	ً في بحوثه.

بالفو	ئد، ال سيما حين يحّد§  فّياضًا  كا0 9#3 محاسن 
	لطّال8 عن بعض ما مّر به في قضاياb 	لتي كا0 ير	فع فيها. �كا0 
-Nلى علمه 	لو	سع- �كيًا من ,�كى َمن عرفت من 	لرجاZ، يظن 
خصمه في 	لمحكمة ,نه تمكن منه �,مسك بخناقه �ضمن كسب 
Nليه،  يلتفت  لم  عليه  كا0 خافيًا  بخيط  يتمسك  به  فإ�	  	لقضية، 
	ألستا� محاسن.  	لر	بح   	�N� بعنقه  �	لخيط محيط  Nّال  يتنبه  فال 
,غلى   bجر,� 	لبلد  في  محاٍ�  ,كبر  �كا0  	لمحامين  نقيب  صا# 
,جر، على عقدX في لسانه ما 	نحّلت عنه حتى توّفاb 	هللا. �كا0 
,حَد خمسة لو �تاهم 	هللا مع 	لعلم 	لبيا0 �فصاحة 	للسا0 لما قا� 
لهم ,حد. منهم ,ستا�نا سليم 	لجند�، �شيخ 	لقضاX 	لشرعيين 
	لفقيه 	لحنبلي سليل 	لفقها� 	لحنابلة 	لرجل 	لمستقيم 	لنزيه 	لذ� 
	لشطي،  	لشيخ حسن  مسا�مة  �ال  مجاملة  	لحّق  في   Uيعر ال 
عا£  	لذ�  ر  	لمعمَّ 	لعالِم  مشايخنا  �شيخ  	ليسر،  ,بو  �شيخنا 
مئة �ثمانية عشر عامًا �عاشت معه �	كرX قوية لم تضعف �نكتته 
	لشيخ  	لشرعية  	لتمييز  صريحة ال�عة لم تخّف، #ئيس محكمة 

عبد 	لمحسن 	ألسطو	ني.

�من 	ألساتذX من كا0 قائمًا بعمله ناجحًا فيه، ال هو بالعالِم 
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	ألستا�  منهم  	لمكشوU جهله؛  بالجاهل  هو  علمه �ال  	لظاهر 
	لحنبلي. �كنا نعرU 	سمه �نحن في 	البتد	ئية على عهد  شاكر 
	لعثمانيين ,يا� 	لحر8 	أل�لى ألننا كنا ند#3 تا#يخ 	لملو� من 
بني عثما0 في كتا8 من تأليفه، �كا0 مهيبًا �قو#	ً ال يتكلم ,حد 
منا في 9#سه �ال يهمس، مع ,ننا نتكلم في 9#3 غيرb �نخر| 
�ندخل، فإ�	 كا0 	لد#3 له لم يدخل منا ,حٌد بعدما يبد, 	لد3# 
يزيد على  	لد#3. �لم يكن  ,0 يكمل  قبل  منا ,حد  �ال يخر| 
بما  ,جا8  ُسئل   0ْN �لكنه  يحفظه،  كا0  �لعله  	لكتا8،  في  ما 
 Zلما ,صد# كتا8 >,صو� .	لمعلوما يدZّ على �فر عندb من 
	لفقه< �,هد	N bلّي �جدته يعرw فيه كتا8 >	لمنا#< عرضًا مفهومًا 
	لشيخ  كتا8  من   mسر ,نه  منه  سا�ني  لكن  	لعصر،  بأسلو8 
عبد 	لوها8 خّالU صفحا �صفحا، نقلها كما هي �لم ُيِشر 
 Nلى مصد#ها. �لم يمنعني كونه ,ستا�� ,0 ,شير Nلى هذb 	لسرقا
لّما كتبت -كما طلب مني- نقد	ً للكتا8. ثم هبط من َيفاعه �نز� 
عنه جّبة 	لوقا#، �هو في �خر 	لعمر، �نزN Zلى ميد	0 	لصحافة 
 b	#,  فصر فيها،  	لكتابة  Nلى  �9عاني  >	ألقال�<،  مجلة  فأنشأ 

بالعين 	لتي ,#� بها كل صاحب جريدX ,كتب فيها.

يستر�0  	لضعف، �لكنهم  Nلى  ,قر8  كانو	   Xساتذ, �منهم 
 �,) 	أل�لى   Xلمحاضر	 له  	ستمعت  �	حد  منهم  �كا0  ضعفهم. 
	لد#3 	أل�Z كما كنا نقوZ)، فوجئت به ,�Z 9خولي 	لكلية يد�# 
في غرفة 	لد#3 يخطب �يتشّدm �يتقّعر �يشير باليدين، �لكني 
لم ,خر| منه بكثير نفع، فكا0 #حى (طاحو0) لها جعجعة �ما 
فيها من 	لدقيق Nّال قليل. �لكن بقي في �هني Nلى 	آل0 شي� مّما 
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قاZ ألنه كا0 يومئذ جديد	ً علّي، هو ,ننا طّال8 جامعة �طالب 
فيحفظه  	لعلم  ن  ُيلقَّ فالتلميذ  	لمد#سة،  كتلميذ  ليس  	لجامعة 
�في  Nليه،  يصل  حتى   bستا�, بإ#شا9  بنفسه  يعمل  �	لطالب 
فيما  	متحانه  �َيعيه �يكو0  	لطالب  يد#سه  مقّر#  	لمد#سة كتا8 
جا� فيه، �ليس في 	لجامعة (	سمعو	 هذ	 ,يها 	لجامعّيو0) ليس 
	لطالب  # بل موضوعا مطلوبة يجمعها  	لجامعة كتا8 مقرَّ في 
من مصا9#ها �ينّظمها �ُيبد� #,يه فيها، ثم يقّدمها لألستا� بحثًا 
ُمَعّد	ً. �	لجامعة 	لتي تفرw على طالبها كتابًا تمتحنهم فيه ليست 
جامعة بل مد#سة متوسطة! �ما قاله صحيح، �لكني �جدته لّما 
حين في 	النتخابا، بر	مج كاملة �لكنها  خبرته مثل بيانا 	لمرشَّ
بَيْتَر8ِ   bُخا, ُعْرقو8ٍ  >َمو	عيُد  �لكنها  مو	عيد  	لتنفيذ،  موقوفة 
(َيْتَر8 ال َيْثِر8)، هو 	ألستا� سامي 	لميد	ني 	لمحامي 	لكبير، 

�كا0 يدّ#سنا 	لحقوm 	لد�لية.

	لمدّ#سين 	ألستا� ستيف، فرنسي عالِم كا0  ,فاضل  �من 
	لمستشا# 	لتشريعي للد�لة 	لسو#ية، 9ّ#3 لنا علمًا هو كالمدخل 
Nلى 9#	سة 	لحقوm، كا0 ُيلقيه Nلقاً� جيد	ً فصيح 	للهجة �	ضح 
	لنبرX، يدZّ 9#سه على فهمه �علمه، �لكن 	لذ� نقله Nلى 	لعربية 
جا� به (نصًا...) معّقد	ً #كيكًا ال �	ضحًا �ال مفهومًا، لكنه كا0 في 
 Xألساتذ	لعهد بالتد#يس، �قد نضج بعُد �صا# من فضال� 	ية 	بد
مع  9خل  ثم   ،X#	rلو	 في  عمله  فحسن   ،Uأل�قا	 �rير  �صا# 
هو  ُقتل،  لّما  معه  ُقتل  ثم  �r#	ئه،  #ئيس  	لزعيم �صا#  حسني 

.�r	لَبر	ألستا� محسن 	
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�منهم من هو �كي 	لجنا0 طلق 	للسا0، قو� 	لشخصية له 
 ،Xألساتذ	جتماعية، لو ,جهد نفسه قليًال لكا0 من ,حسن 	منزلة 
له ضمير  به، كأ0ْ ليس  ُيِعّد لد#سه �ال يحفل  �لكنه كسال0 ال 
يحاسبه؛ هو ,حد ,#كا0 	لكتلة 	لوطنية �,حد 	لمحامين 	لخطبا�، 
لفا#3 بك، �كا0 يد3#ّ  	لخو#�، 	أل� 	ألصغر  فايز  	ألستا� 

	لحقوm 	لر�مانية.

 bستا� نحبه لُنْبل نفسه �ُحْسن خلقه، �لكنا لم نجد عند,�
	لجهل،  Nلى  ,قر8  فهو   ،�تزجية ساعا َصّف كال�  بل  علمًا 
	لجهل  في  عبقريًا  بل  فقط  يكن جاهًال  لم  ��َخر  ,� هو جاهل. 
(0N كا0 في 	لجهل عبقريا!)، يدّ#سنا 	القتصا9 في كتا8 كا0 
في 	ألصل من تأليف شا#Z جيد 	لمشهو#، ترجمه جا�يد باشا 
,يضًا (�هو يهو�9 	ألصل من طائفة  	لمشهو#  	لوrير 	التحا�9 
	لد�نمة �	سمه 9	فيد (,� 9	�9)، فحّوله، ,� حّوله له ,بوb جا�يد 
 X�	لعد	لمكر �,شد في 	فيكو0 ,بلغ في  ،�ليكو0 كأسما� 	ألتر	
 Xألساتذ	لذ� يدّ#سه كلما �جد في 	ألستا� 	لإلسال�). ثم كا0 
بالتنقيح  عبا#ته  على  يعو9   0, سأله  بليغ  قلم  له  َمن  	لطّال8   �,
�	لتصحيح حتى صا# كتا8 ,89! �لم يكن يستر جهله بصمته 
يرفع  	لتفقد،   X�	بقر ساعة  #بَع  ,�ًال  فُيضيع  بلسانه،  يكشفه  بل 
	لنظا#	 عن عينيه حتى يقر, 	السم ثم يعيدها حتى يبصر 	لطالب 
	لمسّمى، ثم يأمر ,حد 	لطّال8 فيقر, 	لفصل من 	لكتا8 فيضيع 
�لك ثلث ساعة، ثم يشر5. �هاكم مثاًال مّما بقي في �هني من 
 :Zلهندسية فيقو	لعد9ية �	لسلسلة 	لكتا8 �كر 	شرحه: يمّر في 
,تد#�0 ما 	لسلسلة 	لعد9ية �ما 	لهندسية؟ فنقوZ (للتسلية بشرحه 
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 :Zيقو� 	لجا9ّ  	لعالِم  هيئة  �يأخذ  فيفّكر  ند#�.  ال  به):  �	لهز� 
	لعد9ية يا ,�ال�9 هي 	لتي تنقص �	لهندسية هي 	لتي تزيد! �جا� 
 :Zسم مهزلة كوميدية لموليير) فقا	نتر�8< (�هو 	كر >ميز� Xمر
قاZ: هو عالِم من علما�  قلنا: ال.  ,تعرفو0 من هو ميز	نتر�8؟ 

	القتصا9! قلنا: ,فا9� 	هللا كما ,فدَتنا.

*   *   *
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-٥٣-
�كريا عن 	لجامعة �	المتحانا

,نهم   �, #�	تب،  ُيعطَو0  فئة  فمنهم   :9#جا 	لطّال8 
يأخذ  	لسعو9ية؛  	لعربية  	لمملكة  كطال8  �يكسبو0،  يتعلمو0 
	لتقاعد  على  ,ُحلت  �,نا  	لشهر،  في   Zيا# ,لف  منهم  	لو	حد 
بعدما بلغت �#�X سّلم 	لوظائف �,ُعطيت في 	لشا� مثل مرّتب 
�كيل 	لوr	X#، �ما �صلت Nلى ما يعدZ ,لف #ياZ! �منهم من 
يد#3 مّجانًا، �منهم من كا0 مثلي ال يناZ 	لعلم حتى يدفع 	لثمن 
	لغني يعطيه ما يطلب �ال  له 	أل8  >,قساطًا<. �هؤال� منهم من 
فيها  ينفق  ُيفّر¤ نفسه لد#	سته،  	لحاجة Nلى شي�، فكا0   bُيشِعر
(كما  	لجامعة  قد 9خلت  �,نا  فيها جهدb كله،  كله �يضع  �قته 
عرفتم) �ما لي ماZ ,مّد يد� Nليه �ال ,8 �ال قريب ,عتمد عليه، 
�كا0 علّي فوm ,9	� >ثمن 	لعلم< ,0 ,عوZ نفسي �,هلي. فكنت 
طالبًا في 	لجامعة، �معّلمًا في 	لمد	#3 	ألهلية، �مدّ#سًا حينًا 
في 	لكلية 	لعلمية 	لوطنية، �,عمل محترفًا في 	لصحافة، ,كتب 
عليها  �,عّلق  	ألخبا#  �	#ّتب   >>	لبر�فا �,صّحح   	لمقاال
 	لتعليقا، على حين كنت ,خطب في 	لحفال �في 	لمظاهر	
�,عمل مع لجنة 	لطلبة في Nعد	9 	إلضر	با، �,حضر -مع هذ	- 
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 Zفي ,عما �مجالس 	لعلما� �,قعد في حلقا 	لمشايخ، �,شا#
,9خل   �, Nليها  #سميًا  ,نتسب   0, غير  من  	إلسالمية   	لجمعيا

فيها، �,خطب خطبة 	لجمعة، �,ُلقي 9#�سًا خصوصية.

	لد3�#   Zمجا في  تجا8#ِ  من  بي  مّر  ما  ,صعب  �من 
	لخصوصية تجِربة كنت ناسَيها فما حّدثتكم حديثها، هي ,نه كا0 
في >بّو	بة 	لصالحية< مؤسسة ,هلية ألستا� لبناني 	سمه (كما ,�كر) 
بأني  سمع  	لعربية،  	لجامعة  ,ظن)  (كما  ُتدعى  سعد،  سليما0 
,حسن 	لعربية �,حتا| Nلى 	لماZ، فعرw علّي ,0 ,لقي عندb 9#سًا 
خاصًا لطالب �	حد بأجر كا0 ُيعتبر كبير	ً جد	ً، فقبلت. �كانت 
	لمفاجأX 	لكبيرX يو� 	لد#3 ,0 هذ	 	لطالب جا� يحمل معه تا� 
�تفيض  شبابًا  تتفّجر  شابة  طالبة  �لكن  طالبًا  يكن  لم  	لتأنيث، 
حسنًا، تنشر حولها ساحة من 	لفتنة مثل 	لساحة 	لمغنطيسية، لم 
,قد# ,0 ,مّكن نظر� منها ألصف �جهها �عينيها، �لكن 	للحظة 
لتقوZ لي �,قوZ لها. �لعّلي  	لتي لقيت عينا� فيها عينيها َكَفت 
 Xبفتا قبلها  ,جتمع  لم  �لعّل شبابي �كوني  تصّو#�،  في  بالغت 
من غير ,هلي �,0 في نفسي من 	لعو	طف �	لرغبا ما يكو0 في 
نفو3 ,مثالي من 	لشبا0، لعل هذ	 هو 	لذ� َخّيل Nلّي ,ني ,#� 

فيها ما #,يت.
�	لخالصة ,ني ,ُِصبت منها بمثل ما يصيب من يمّسه 	لسلك 
مشحونًا بتيا# 	لكهربا�. ��قفت ,لتقط ,نفاسي �,#قب ,0 ,فيق من 
9هشتي، يتقا�فني ميل نفسي Nلى تد#يس هذb 	لفتاX مع حاجتي 
Nلى 	ألجر 	لكبير 	لذ� ُعرw علّي، �خوفي من 	هللا 	لذ� ,سأله 
 :Zهل ,قو ,0 يبعدني عن طريق 	لحر	� �مزّال 	ألقد	�، �تر99ّ



١٩١

ال، فأحر� نفسي متعة 	لجماZ �	لماZ، ,� ,قوZ: نعم، فأسلك 
,ستِطعه،  فلم  	لرفض  على  ,قو�   0, �تمنيت  	لضالZ؟  سبيل 
�منعني 9يني ,0 ,علن 	لقبوZ. �كانت هذb 	لخو	طر تمّر في نفسي 
مّر >	لِفلم< 	لذ� يكّر مسرعًا، �هما يرقبا0 	لجو	8 �هو يستحّثني 
عليه يشّجعني على 	لقبوZ، فقلت: �لكني ال ,ستطيع ,0 ,3#ّ9 
 Zيتهّد Xنها كانت سافرN لكم Zآلنسة �حدها. �قد نسيت ,0 ,قو	
أل0  قلت:  �لَِمه(١)؟  قاال:  �#	عاها،  �تبد�  كتَفيها  على  شعرها 
9يني يحّر� هذ	 علّي. قالت: �تي بأخي معي يحضر 	لد#3. �ليتها 
 ما نطَقت! فقد كا0 صوتها فتنة ,خر� كامنة فيها، �من 	ألصو	

ما يفتن �لو نطَقت صاحبته بالموعظة �	لتذكير.
موضوعه  (تصّو#�	)  �	لد3#  �9ّ#ستها.  ,خوها،  �حضر 
شعر  ,�له  في  يجي�  	لذ�  	لبكالو#يا  في  	أل89  تا#يخ  منها| 
,حا9يَث   Xلفتا	  bهذ مثَل  	لشا8ّ   3#ّ9 �لو  نو	3،  �,بي  بّشا# 
	لبخا#� لوجد 	لشيطا0ُ مدخًال Nلى مجلسهما، فكيف �	لد3# 
في غزZ بّشا# 	لمكشوU 	لمفضو5 �شعر ,بي نو	3؟! 9ّ#ستها 
,#بع حصص ,� خمسًا، 	ُهللا ,علم كيف كنت فيها، �0N لم ,#ِ9 
فكنت  	لخجال0 ال هي؛  كنت  فأنا  عينيها،  لو0  ما  (صّدقوني) 
Nليهما، على #غبة نفسي فيما ,تحاشاb. ثم #,يت  	لنظر  ,تحاشى 
,0 	ستمر	# 	لد#3 مع غّض 	لبصر �لز�� 	الحتشا� �مع ما في 
	لنفس من 	لرغبة 	لطاغية نوٌ� من عذ	8 	لدنيا، �نظر� Nليها �#فع 
	لكلفة معها �توثيق 	لصلة بها تعريض نفسي لما هو ,شّد منه من 
عذ	8 	آلخرX. فتركت لها ما بقي لي من 	ألجرX معها، �هربت 

______________________
(١) هذb ها� 	لسكت.
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منها �قلبي عندها! �لو �ضعت في هذb 	لحالة قصة لكانت من 
,#�� 	لقصص. �,نا قا9# على كتابتها، �لكني ,ُكر� شيبتي ,0 ,عو9 

	آلN 0لى هذ	 	لهر	�، �,#حم 	لشبا8 من 	لقّر	�.
*   *   *

�كانو	 ُيلزموننا بالد�	�، ,� بحضو# عد9 معّين من 3�#9 
	ألساتذX، فإ0 لم نستكمله لم يمّكنونا من 9خوZ 	المتحا0. �ما 
 0ّN ستما� 9#�سها، بل	على  	لجامعة ,0 ُيكَرهو	ينبغي لطال8 
من  كا0  فَمن  	لطالب.  �تقدير  	لمد3#ّ   X#مقد Nلى  �لك  مر9ّ 
 X9باالستفا �يحّس  Nليه  بالحاجة  	لطالب  يشعر  علم   	�  Xألساتذ	
 ،bتعبير Zلقائه �جماN به علمه: بحسن wبيا0 يعر 	منه، �كا0 �
�لم يكن فظًا غليظ 	لطبع �ال مّدعيًا �ال مستكبر	ً �ال جاهًال، مثل 
هذ	 	لمدّ#3 ُيقبِل 	لطّال8 على 9#سه من غير ,0 تسوقهم عصا 
	لنافعة في  	لد3�#  ُيقبِلو0 على سما�  ,� يضطّرهم Nكر	b، كما 
Nليها �ما  يتسابقو0  	لنا�9،  	لمفيدX في   	لمسجد �	لمحاضر	

,جبرهم ,حد عليها.

للطّال8  بابها  	لجامعة مفتوحًا   فلما�	 ال تكو0 محاضر	
جميعًا، من حضر فأهًال به �سهًال، �من غا8 فال لو� عليه ما 
ُيها0؟   �, 	لطالب  ُيكَر�  	المتحا0  �عند  باالمتحا0،  	لنجا5   �	9
�ليس لك ,0 تسأله من ,ين حصلت 	لعلم: ِمن 9#3 	لمد3#ّ ,� 
من 	لكتب ,� من ,فو	b 	لعلما� من غير 	لمد#سين، 	لمهم ,0 يلّم 
بالمطلو8 منه في 	لمنهج �,0 يجيب على 	لسؤ	Z 	لذ� ,لقي عليه 
 يو� 	المتحا0. ,ليست هذb هي ُسّنة طّال8 	ألrهر قديمًا �,خو	
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	ألrهر: مد#سة 	لقر�يين، �	لزيتونة، �9	# 	لحديث في 9مشق، 
�حلقا 	لعلم في 	لمساجد كلها؟ لقد ,خذنا هذb 	لطريقة ,خير	ً، 
	لساقية بعدما  	لعين بل ,خذناها من  �لكنا لم نأخذها صافية من 
قطَعت 	لساقيُة شوطًا بعيد	ً، فمّر بأميركا ثم عا9 Nلينا، �قد 

.>Xلمعتَمد	 غّير 	سمها فصا# 	سمها >نظا� 	لساعا
Nلى  	لتد#يس  ,نقطع عن  �لم  من سنة ١٣٤٥،   3#ّ9, ,نا 
	لنا3 ,نني  	لتي نعيش فيها سنة ١٤٠٣. �كنت ,سمع من  	لسنة 
من 	أل�كيا�، فلما طاZ �لك صّدقُته �حسبت -غر�#	ً مني- ,ني 
�كي حقيقة، فلما جا�نا نظا� 	لساعا #,يت ,ني من كبا# 	ألغبيا� 
ألني لم ,قد# ,0 ,فهمه! �ال ,9#� لما�	 ال نعو9 به Nلى ,صله 	لذ� 
,ُخذ منه �هو ,سلو8 	لد#	سة في 	ألrهر �,مثاله، على ,0 نهّذ8 
حو	شيه �نعّدله حتى يكو0 صالحًا لهذb 	أليا�؟ ,� نعوN 9لى نظا� 
� 	لعلو� على 	لسنين، فكلما  َّrلذ� كا0 على ,يامنا: ُتو	 	لسنو	
	نتقل Nلى 	لسنة 	لتي  ,حا} 	لطالب بمنهج سنة منها �,تقنه فهمًا 
 �, ،تليها. ,� لعّلي ,قوZ هذ	 ألني لم ,#9� حسنا نظا� 	لساعا
ألني صر >عجوr	ً< يلتفت �9مًا Nلى 	لو#	�، يحّب 	لقديم �يحّن 

Nليه �يكرb 	لجديد �ينفر منه... لست ,�#9!
*   *   *

هي  معي  	لطّال8  �ألكثر  لي  	لكبر�  	لمشكلة  كانت 
>	لميما<، حتى َتحّد§ بها 	لركبا0 -كما يقولو0- �نقل خبَرها 
	لسَلُف من 	لطّالN 8لى 	لخَلف، �ُ#ّكبت عليها 	لنكت �	لنو	#9 
�ُنظمت فيها 	ألشعا#. هذ	 	ألستا� ,9يب 	لتقي 	لبغد	�9 (,ستا� 
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 Zقبلنا يقو  mلحقو	 	لبنا) �قد كا0 من طلبة  ثانوية  	لعربية في 
لفا#3 بك 	لخو#�:

يا  ليَت  شعرَ�  �	ألياُ�  ظالمٌة(١)
�,نتُم  َعُضُد  	لمظلوِ�  0ْN  ضيما

ما�	  تقولو0َ  في  محتاِ|  ميِمُكُم
0ْN جاَ� يطُلُب منكم �لَك >	لميما<؟

يأخذها بالنكتة 	لبليغة من غير ,0 يعمل لها عملها، كما كا0 
	لشعر	� 	لمّد	حو0 يأخذ�0 ,مو	Z 	ألّمة بالقوZ 	لجميل 	لذ� كا0 
,كثرb كذبًا... ,مو	Z يدفعها 	لعاملو0 	لكا9حو0 فيتلّقفها 	لكا�بو0 

	لمنافقو0 (,عني ,كثر 	لما9حين ال كّلهم).

�ما >	لميما<؟ 0N 	ألساتذX كانو	 يقر0�1 ,سما� 	لطّال8 
غا8  مّمن   bحضر َمن  ليعرفو	  حصة)   �,)  3#9 كل   Z�, في 
	لد	خلين  بّو	8 ُيحصي  ليس عليه  	لكلية مفتو5  با8  عنه، أل0 
,�Z كل 3#9،  >	لتفّقد< في  لذلك كا0 هذ	  	لخا#جين.  �يمنع 
 ُتَعّد 	لميما يضعو0 ,ما� 	سم 	لحاضر ميمًا (,� موجو9)، ثم 
ُقَبيل 	المتحا0، فمن حاr منها 	لقد# 	لمطلو8 ُقبِل فيه �من لم 
 Xألساتذ	من � .>>	لميما منه. هذb هي  ,ُقِصَي عنه �ُمنع   bَيُحز
من كا0 يقر, 	ألسما� كلها، �منهم من يضّن بوقته ��قت 	لطّال8 
ليس من شأ0 	ألساتذX �ال من عملهم،  ,مر  ُيهِدَ#b في   0, عن 
�Nنما هو عمل 9N	#� تتوّالb 	إل9	X#، �منهم من يوّكل طالبًا يثق 

______________________
(١) تعبير شائع �لكن 	لشر� يحّرمه أل0 	لذ� يضّر �ينفع هو 	هللا، �منه 

حديث >ال تسّبو	 	لدهر<.
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به ليشير في 	لجد�N Zلى 	لحاضرين �	لغائبين، ثم يعّد 	لطّال8 
,كثر   Zلجد�	 	لميما في  فإ0 �جد   ،bبنظر بعيد ُيحصيهم  من 
من 	لحاضرين في 	لمكا0 علم ,0 من 	ئتمنه قد خا0. �منهم من ال 
يعد 	ألسما� �ال ينظر في 	لحاضرين �ال يقيم لألمر �rنًا، �يوّقع 

	لجد�Z ناسيًا ,نها ,مانة �,0ّ 	هللا يسألنا عن كل ما 	1ُتمّنا عليه.

عنها  يضيق  يكا9   Zعما, من  ,ما3#  فيما  ,نغمس  �كنت 
�قتي، �,ختلس من بينها ساعا ,#�¤ فيها Nلى 	لكلية ,سر� 	لُخطا 
آلخذ >	لميم< �,نسّل ها#بًا، Nّال 0N كا0 	لد#3 لمثل ,بي 	ليسر 
فال  ,� ستيف،  	لمحاسني  ,� سعيد  	لخو#�  فا3#   �, عابدين 
,قد# على 	لهر8. �َمن يقد# على 	لهر8 من 	لمائدX 	لحافلة �هو 
 Xّال ,قلها، �#بما نسيت في غمرN لسنة	جوعا0؟ ,بقى على �لك 
,عمالي 	لكّلية �ما فيها، حتى �N	 لم يبَق بيني �بين 	المتحاN 0ّال 
ير	ني ,حد �ال  شهر �	حد تركت كل ما في يد� �	ختفيت فال 
	لكلية �مذّكر	تها �مر	جعها  مكاني، �عكفت على كتب   Uيعر
 (bكثر,) ختفائي	ّال فيها �ال ,شغل �هني بغيرها، �كا0 N ال ,فكر
في 9	# عّمي 	لشيخ عبد 	لوها8، �	لد	# بجو	# 	لجامع 	ألمو� 
عند 	لمد#سة 	لبا9#	ئية �حّما� سامه، في rقاm عرضه ,#بعة ,�#� 
تتفر� منه حا#X عرضها ,قّل من با�، تدخل فيها ,#بعين �#	عًا ثم 
تلتو� بك فتمشي ,#بعين ,خر�، قد #كَبتها 	لبيو فهي مظلمة 
>قاعة<  فيه  9هليز صغير  Nلى  بابها  من  تدخل  	لنها#،  في �ضح 
�>9	لية<   شجر	 فيه  �	سع  صحن  Nلى  ثم  �مر	فقهم   Uلضيو	
صاعدN Xلى >	لَمْشَرقة< تحمل كل عا� ,كثر من مئتي (كيلوغر	�) 
من 	لعنب 	لبلد� 	لذ� يزيد حجم حّبته على حجم Nبها� 	لرجل 
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	لضخم، كأنه >مقامع 	لبّلو#< كما �صفه 	بن 	لر�مي، �في صد# 
	لد	# 	إليو	0 تطل عليه غرفة كبيرX، كا0 فيها مقامي في هذ	 	لشهر 

�منامي.

,نني خرجت  	لد	#  فيها  ,لُِج  	لتي  	للحظة  �كنت ,شعر من 
من 	لدنيا �خّلفتها �#	� ظهر�، فال ,#� منها شيئًا �ال ,سمع فيها 
صوتًا. �ما�	 ,سمع؟ �ما كانت يومئذ هذb 	ألصو	 	لتي تلحقك 
�، تقّض عليك مضجعك �ُتفِسد عليك #	9 X#	ليو� �,نت في قر	
�Nلى  	ألعصا8  طبيب  Nلى  فتفز�  عيشك،  Nليك   bتكّر� عملك 
 Xلكثير	 �,سرتها  �	ألنسيد�0   Zلتريبتيز�	� �	لنو#بيو�  	لفاليو� 
	لَعَد9 	لقليلة 	لَمَد9، 	لتي يصطّف ,مامي 	آل0 على 	لرUّ 	ثنا عشر 

�	حد	ً منها، ال بو#� فيها!

لم يكن هذ	 	لر	9ّ (	لر	9يو) 	لذ� نسمعه 	آل0 من كل مكا0 
�في كل �0، ال يستريح �ال يريح، يطلع من قبل ,0 تطلع 	لشمس 
محطة  0N سكتت  	لسَحر،  �9نا  	لليل  ميز	0   Zنز �لو   Zينز �ال 
نطقت ,خر�! �لو ,0 من ,#	9 ,0 يسمع سمع �حدb لما كا0 لي 
عليه سبيل أل0 له ,0 يسمع ما يحب، لكن لما�	 يجبرني ,نا ,0 
,سمع ما ال ,حب؟(١) 0N 	لذ� 	ختر� هذb >	إل�	عة< لو علم ,نها 
ستكو9, 0	rN Xعا| ��سيلة Nجر	� يضعها في يد 	لرجل 	لجاهل 
�	لمر,X 	لحمقا� النتحر، فبلع حبة سيانو# 	لبوتاسيو� ,� #مى نفسه 

______________________
(١) 	قر�1	 في كتا8 >فصوZ 	جتماعية< مقالة >	#حمونا من هذ	 	لضجيج< 
�	لتي بعدها: >صيحة شكو�<، �مقالة >من حديث 	لمزعجا< في 

كتا8 >مع 	لنا3< (مجاهد).
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من 	لشّبا� ,� ,طلق على نفسه 	لرصا�، ,� 	نتحر بما هو شّر من 
�لك بأ0 تكو0 له >معاملة< في بلد يدين موظفوb بدين >	لر�تين< 

مضافًا Nليه NهماZ 	لموظفين �: "تعاZَ بكرb، مشغولين"!

ما كا0 عندنا يومئذ (سنة ١٩٣١) Nّال جهاr	0 للر	9ّ، ,حدهما 
عند محمد علي بك 	لعابد #ئيس 	لجمهو#ية �	آلخر عند 	ألمير 
قد  كانت  ما  	لثّالجة،  بحجم   rلجها	 �كا0  	لجز	ئر�،  سعيد 
ُ�جد هذb 	لر�	9ّ 	لصغيرX 	لتي تحملها باليد كما يحمل 	لمريض 

جر	ثيم مرضه 	لمعد� ينشرها (مّجانًا) في 	لنا3.
*   *   *

	لتقي  	ألستا�  �سيلة  بمثل   >>	لميما �خذ  كنت  لقد 
	لذ�  	هللا 	آل0 من هذ	  �بأمثالها، �بالحيلة �بالتهديد. �,ستغفر 
هذ	  �ضع  من  على  بل  �حد�  علّي  فيه  	لذنب  �ليس  كا0، 

	لقانو0.
 rلمعركة بر	9 سال5 	عدN لشهر �كمل	نقضى 	 	�N حتى
	أل�لى  	لسنة  في  ,9ّيته  �لقد  	المتحا0.  �9خلت  	لسال5  شاكي 
�,نا بالعبا�X �	لعقاZ، فوّفق 	هللا �كنت 	ألZ�ّ بين #فاm منهم من 
هو ,قرN 8لى فضل 	ألساتذX منه Nلى حاZ 	لطّال8. تر�0 �لك 
 >Z�ّأل	< كلمة  على  	لشطب  ,ما  	لسجل(١)،  صفحة   X#صو في 
مع Nبقائها ظاهرX فسببه ,نهم ,بطلو	 نظا� ترتيب 	لطّال8 �	كتفو	 

بد#جا ثال§: جيد �حسن �ضعيف.
______________________

(١) �هي في جز� 	لصو# �	لفها#3 (مجاهد).
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عملته  شي�  فهذ	  مثلي  يعملو	   0, 	لطّال8  ,نصح  �لست 
مضطر	ً Nليه، �	لطالب 	لعاقل ُيِعّد لالمتحا0 من ,�Z يو�، يمشي 
من  ,سلم  فهذ	  مثل سلحفاX الفونتين،   Xخطو Xمهل خطو على 
هذ	   0N 9	ئمًا.  ,صنع  �كما  	أل#نب،  ,نا)   قلد (كما  يقلد   0,
من عيوبي، �على 	لكاتب ,0 يجّنب قّر	�b عيوبه. Nني ,1خر كل 
عمل Nلى �خر �قته ثم ,قو� مسرعًا ,عد� كالمجنو0؛ لقد تركت 
 	لحكمة 	لعربية 	لصحيحة >ال تؤّخر عمل 	ليو� Nلى 	لغد< �,خذ
	لكلمة 	لحمقا� للكاتب 	لفاسق ,�سكا# �	يلد >ال تؤخر Nلى غد 
كثير	ً  ما تستطيع عمله بعد غد<! لقد ,ضا� علّي 	لتسويف خير	ً 
 .(١)Xآلخر	ليه- ,ّال يضيع علّي خير N هللا -ضا#عًا	 Zلدنيا �,سأ	في 
لقد حاسب 	لغز	لي نفسه مرX فقاZ لها: يا نفس، ,ال تؤمنين بأ0 
	هللا مّطلع عليك ناظر Nليك؟ قالت: بلى. قاZ: ,ال تعلمين ,0 كل ما 
تعملينه ُيقيَّد لك ,� عليك، �,نك �	قفة غد	ً بين يَد� 	هللا فمحاَسبة 
,نه غفو# #حيم  تعلمين  ,ال   :Zقا بلى.  قالت:  به؟  عليه �َمجزّية 
 0�N فكيف :Zلعقا8؟ قالت: بلى. قا	لحسا8 شديد 	نه سريع ,�

تعصينه؟

من  �لكن  	إليما0  ضعف  من  ليست  	لعّلة   0, له  فتبّين 
	لتسويف �فقد 	لعز�. لقد قلت من قبل 0N كل �	حد منا يريد ,0 
 .Uيستقيم �,0 يتجهز للسفر �يتز�9 للرحيل، �لكنه يؤجل �يسّو
�	ألمل حتى  	لتسويف  في   Z	يز يتو8، �ال   0, 9	ئمًا  يؤّمل  Nنه 
 X9لعو	 على  	لعز�  بها  ,صّحح  منك   Xًقّو  8ّ# فيا  	ألجل.  يسبقه 

______________________
>مع  كتا8  في  تؤّجل<  	لمفيدX >ال  	لظريفة  	لمقالة  فليقر,  (١) من شا� 

	لنا3< (مجاهد).
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Nليك، فإنه ال حوZ �ال قوN Xّال بك.

معّلمًا  ُعّينت  لّما   mلحقو	 كلية  من  	لثانية  	لسنة  في  كنت 
,قّل من  بقي لالمتحا0  	لحديث عن �لك)، �كا0 قد  (�سيأتي 
شهرين، فتسلمت عملي ��	ظبت عليه، �	ضطُر# Nلى تأجيل 

	متحا0 	لحقوN mلى 	لد�#X 	لثانية �ُ�ّفقت �	لحمد هللا فيه.

�مّما 	عترw 9#	ستي في 	لجامعة ,نه ُمنع 	لجمع بين 	لوظيفة 
�	لد#	سة 	لجامعية، �كا0 كثير من 	لطّال8 موظفين. �كانت ,rمة 
	ستغلها 	لمعا#ضو0 �َكُثر فيها 	لجدZ، على نحو ما نقر, 	آل0 في 
	لصحف عن حكومة 	لمغر8 	لتي ما#ست 	آل0 مثل هذ	 	لمنع. 
لكل  �لكن  قر	#ها،  	لحكومة على   �خا8 كل مسعى �,صّر
قاعدX شو	ّ�، �كنت من 	لشو	ّ�، فقد َغّضو	 	لطرU عن بّسا� كر9 
علي أل0 عّمه ,ستا�نا محمد كر9 علي هو 	لوrير، �عني ألني... 
ألني ما�	؟ هل ,عترU بالحقيقة فأقوZ: ألني حديد 	لقلم طويل 

	للسا0 محا} بجيش من 	لطّال8؟

�سمحو	 لي ,0 ,�ّكل �كيًال عني يدّ#3 في مكاني. �كا0 
	لشيخ  ,صحا8  من  علم  طالب  عصامي،  #جلٌ  ,صدقائي  من 
هاشم 	لخطيب، �كا0 نجا#	ً في >	لَقباقبّية<، نّجا#	ً با#عًا يأكل من 
كسب يديه ماًال حالًال كما كا0 شأ0 بعض كبا# 	لصحابة �كبا# 
	لعلما�. �كا0 يغد� Nلى 9#3 	لشيخ هاشم في 	لمسجد ثم يؤّ� 
9كانه في 	لسوm، ُيحِسن عمله �ينصح من يعامله �يقنع بالقليل 
	لحالZ، لم يكن غشاشًا �ال طماعًا �ال مّدعيًا في صناعته، �كا0 
-Nلى �لك- من ,#با8 	لفتّوX، العب سيف. �كانت لعبة 	لسيف 
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بيديه  يمسك  فيها  	لبطل  �كا0   ،Zلرجا	 به  يفخر  مّما  �	لتر3 
سيَفين �يناZr خصَمين، �كذلك كا0 هذ	 	لصديق، �كا0 يحّط 
	لهو	� كما  قعدته في  يثب من  ثم  	لقرفصا�  قاعد	ً   w#أل	على 
يفعل ,هل 	لقوقاr. �هو 	ليو� ,حد 	لشيو� 	لمعر�فين في 	لشا�، 
	نقطع Nلى 	لعلم �خّر| علما� �,فا9 	لمسلمين. �لكم هو 	لشيخ 

.b	قّو� bهللا في عمر	صالح فرفو#، �هو ,سّن مني مّد 
 Zألقسا}، �هي تعد	 bسة هذ	لد#	طريق  mّكا0 من مشا�
	لجامعة  ,جلها ,خر| من  	ليو� سّتة #ياال، �كد من  بسعر 
 ،١٩٣٢ سنة  نيسا0   ٢٩ يو�  صبا5  كا0  لقد  9#	ستي!  �,ضيع 
فذهبت  	لقسط،  لدفع  ,جل  �خر  كا0  ألنه  9	ئمًا   bكر�, تا#يخ 
Nلى عّمي ,طلب منه 	لمبلغ قرضًا، فوجدته في 	لطريق، �كلمته 
فتجاهل طلبي �قاZ: 	لسال� عليكم، �مشى. �لم يكن بقي من 
�قت 	لدفع Nّال ساعتا0، فأكرهت نفسي على تجّر� كأ3 	لمذّلة 
�,عد 	لسؤ	Z، فقاZ: ما معي، 	لسال� عليكم. فكد ,نفجر 
يفلتا0 مني، �لكني  من 	لغضب �كا9 لساني، بل �كا9 يد� 
كظمت غيظي �قلت: 	قترضها لي من 	لمكتبة. �كا0 قد �صل Nلى 
با8 	لمكتبة 	لهاشمية، �,نا ,علم ,0 له فيها ماًال �,نهم ال ير0�9ّ 
له طلبًا. �لم يدِ# كيف يتخلص مني فقاZ لهم: هل عندكم عشر 
�َ#قا (�كنا نقوZ عن 	لليرX �#قة)؟ قالو	: نعم، بكل ممنونية. 
فر,يته ,شا# Nليهم بحاجبه ,ّال يعطوني، فاستد#كو	 �قالو	: �لكن 
بعد يومين. فلم ,ُقل شيئًا، ��جد من ,قرَضني فدفعت 	لمبلغ 
	لذ� كا9 يقطع علّي 9#	ستي �يضّيع مستقبلي �هو عشر  	لكبير 
لير	، ,� سّتة #ياال! ثم جا� 	لمصيبة 	لكبر� �هي #سم 



٢٠١

 X9لشها	 	لكلية، �لكن  	لد#	سة في  	لشهاX9، �كنت قد ,كملت 
ال ُتسّلم Nلّي حتى ,9فع 	لرسم 	لقانوني �هو ,#بعو0 ليرX. 9فعها 
,نه   Z	لعاني قرضًا، ثم علمت بعد سنين طو	 	لقا#9  	لشيخ عبد 
جمعها من 	لتّجا# من غير ,0 يذكر لهم 	سمي؛ ,� ,نني 9فعت 

!>X9شحا< X9لشها	ثمن 
*   *   *

سنة  معي  	لُمجاrين  �للطّال8   Xلألساتذ  X#صو �هاكم 
١٩٣٣(١)، منهم 	ثنا عشر من 9مشق، �	ثنا0 من حلب، �,#بعة 
من حماX، ��	حد من حمص، ��	حد من جبلة، ��	حد من 
	لقريتين (جنب َتدُمر)، �منهم سّتة من لبنا0، �,#بعة من 	أل09#، 
�خمسة من بغد	9 (�N لم يكن فيها جامعة في تلك 	أليا�) منهم 
يونس 	لسبعا�� 	لذ� شا#� في حركة #شيد عالي �صا# �rير	ً ثم 
ُقتل شهيد	ً، �منهم 	لزعيم 	لمعر�U صّديق شْنَشل. �من rمالئنا 
	لقاضي  �	لزميل  	لز#قا،  مصطفى  	لشيخ  	لوrير  	لفقيه  	ألستا� 
بد#  	لمستشا# 	ألستا�  	لعلو	ني، �	لقاضي   Z9لشيخ عا	 	لشهيد 
	لدين 	لكاتب، �	ألستا� فؤ	9 شبا} �كيل �r	X# 	لد	خلية �عميد 
�هذb صو#هم  جميعًا،  ,سما�هم  ,عّد  �لست  بعد.  فيما  	لكلية 
,مامكم �,سما1هم تحتها، فا�كر�	 من تعرفو0 منهم، قّو� 	هللا من 

بقى منهم على شيخوخته �#حم من �هب Nلى لقا� #به.

*   *   *

______________________
(١) 	لصو#X في جز� 	لصو# �	لفها#3 (مجاهد).
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-٥٤-
فا#3 	لخو#�

كا0 ,ستا��، 	ستفد منه �قّد# فضله �مدحته، �لكْن 
كا0 �خر مسلم في �خر 	أل#w ,قرN 8لّي منه! 

هذ	 	لكال� لم ,قله 	آل0 �لكن صدعت به على 	لمنبر من نحو 
ثالثين سنة، فاستأ�نني 	ألستا� ,حمد عّسة (�كا0 يومًا تلميذ�) 
	لكبير  بالخّط   Xلجريد	 فنشَرته  فأ�نت،  جريدته  في   bينشر  0,
 ثا# ثال§   مّر	 Nحد�  �كانت  	لعريض.  بالقلم  (	لمانشيت) 
فيها جر	ئد 9مشق كلها علّي �تبا# في �ّمي �شتمي �جّر8 كل 
�� قلم قلمه فّي. ,ما �نبي 	لذ� ال ُيغتَفر فهو ,ني >كفر< بدين 
	لوطنية �9عو Nلى 	لطائفية، �فّرقت بين 	لمو	طنين بسبٍب من 

	ختالU 	لدين، �هم يهتفو0 كل صبا5:
لبغد	0ِبال9 	لُعر8ِ ,�طاني 	لشـاِ�  مَن 
يَمٍن Nلى  نجٍد  فَتطـو	�0ِمْن  Nلى مصـَر 
يفّرُقنـا... 9يٌن  فال 

	لكافرين  نجعل   0, يريد�0  ,نهم   �, 	لدين؟!  يفّرقنا  ال 
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كالمسلمين �,0 ندعو بدعوX 	لجاهلّيين، نَد� كال� #8ّ 	لعالمين: 
بر	بطة  �نتمّسك  	إليما0   Xُخّو, فننكر   {XٌخوN 	لُمؤمنو0َ  {Nّنما 
	للسا0، فيكو0 ,بو لهب �,بو جهل ,قرN 8َلينا من بالZ �سلما0. 

كّال، �ال كر	مة! قلتها من ,�Z حياتي �,قولها 	آل0.
,فتد#�0 ما�	 كا0 موقفي من هذb 	لحملة �ما�	 كا0 �9ّ# 
عليها؟ كا0 بياعو 	لصحف يعّلقونها على جد	# 	لقصر 	لعدلي، 
�كنت ,مّر بها �,نا ,9خل Nلى 	لمحكمة فأ#� عنا�ينها �,نا ماٍ£: 
Nلى  >	لطنطا�� كذ	 �	لطنطا�� كذ	<، فال �	هللا ما مد9 يد� 
�	حدX منها �ال قر,تها �لم ,عرN Uلى هذb 	لساعة ما 	لذ� كا0 
�,باشر  محّلي  Nلى  ,صل  �كنت  لتصّدقوني،  لكم  حلفت  فيها. 
 عملي �ما حّر� هذ	 كله شعرXً في بدني، ألني تعّو9ُته فما عد

,شعر به!
,ما 	لذ� قلت عنه هذ	 	لكال�، فأثا# علّي ,صحا8 	ألقال� 
من  قا#�  �كل  	لتهم  من  جا#حة  بكل  فرموني  	لمسلمين  من 
	لطريق  في  قابلته  فقد  	لخو#�،  فا3#  ,ستا�نا  �هو   ،Zلقو	
فحا�لت ,0 ,قوZ له شيئًا، فسبقني فقاZ لي (بالحرU 	لو	حد): ال 
عليك؛ لقد جهرَ بحكم 9ينك �هذ	 ما ,ُْكبرb فيك، �جعلَتني 

,قر8 	لنصا#� Nليكم �هذ	 ما ,شكر� عليه!
 Xلجامعة ,ساتذ	لمد#سة �في 	عليه في  �كا0 مّمن حضر
على  مصر  في  	لعلو�   #	9 في  	لعبرية  �9#ست  	لنصا#�،  من 
	ألستا� 	ليهو�9 �لفنسو0، فكنت ,قّد# علم 	لعالِم منهم ال ,نكر 
فضله �ال ,بخسه حّقه، �,بّر منهم من لم يقاتلنا قوُمه في 	لدين �لم 
يخرجونا من 9يا#نا �,قسط Nليهم، �لكْن ال ,جامل �	حد	ً منهم ,� 
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!ِمن غيرهم في 9يني... �N	 جا� حكم 	لدين بطلت 	لمجامال
يقّد#  تلميذ  صلة  	لخو#�؛  بفا3#  صلتي  كانت  كذلك 
,ستا�b �يأخذ من علمه، �ستر�0 ,0 �لك كله لم يمنعني ,0 ,علن 
نائبًا في مجلس يشّر�  	لمسلم  	نتخا8 غير  ُيجيز  ,0 	إلسال� ال 
	لقو	نين للمسلمين. �لم يسمع 	لنا3ُ مثَل هذ	 	لكال� َجها#	ً من 
,حد قبلي، �سيأتي تفصيل هذ	 	إلجماZ في موضعه من سلسلة 

.Zلمقا	
كا0 فا#3 	لخو#� ,حَد عباقرX 	لعر8 في هذ	 	لعصر علمًا 
غير  لكنه  	الّطال�  كثير  	لمعرفة  عالِم �	سع   8ّ#ُ� �بيانًا.  �فكر	ً 
مفّكر، �ُ#8ّ مفّكر سديد 	لفكر بعيد 	لغو# �لكنه ضّيق 	لمعرفة، 
فا3#  ,ما  	للسا0.  َعيِّي  	لبيا0  ضعيف  لكنه  مفّكر  عالِم   8ّ#ُ�
	لخو#� فقد جمع 	هللا له 	لثالثة، �كنت ,عجب منه كيف يكو0 له 
هذ	 	الّطال� على 	إلسال� �هذ	 	لعقل، �ال يهديه عقله Nلى 	ّتبا� 
9ين 	لحّق 	لذ� ال  حّق في 	أل9يا0 غيرb! ال سيما ,نه كا0 يتمسك 
بأ�هى خيط من 	لنصر	نية، فقد كا0 بر�تستنتيًا، بل كا0 ,قرN 8لى 

,0 يكو0 بال 9ين. 
فلما مرw �طاZ مرضه #,يناb كلما عاb9 ,حد من 	لمسلمين 
حّدثه عن 	إلسال�، �كا0 ُيكثر ,0 يطلب من شيخنا 	لشيخ محمد 
 بهجة 	لبيطا# �)من غير(b ,0 يقر, عليه 	لقر�0، �,�صى (�ُنّفذ
�صيته) ,0 ُيتلى 	لقر�0 في مجلس 	لتعزية به �N	 ما. فكنت ,حا# 
في تفسير هذ	 كله، حتى نشر 	ألستا� محمد 	لفرحاني كتابه عنه 
(�قد كا0 مالrمًا له في مرضه ال يفا#قه ,بد	ً) فإ�	 هو يؤّكد ,نه 
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ما على 9ين 	إلسال�، فرحمه 	هللا �#حم 	لفرحاني 	لذ� فّرحنا 
بهذ	 	لنبأ.

تحرير  على   Uُُشر,� مصر  في  ,قيم   ١٩٤٧ سنة  �كنت 
	لبريد  في   ٧٣٣ 	لعد9  في   	لزيا كتبه  ما  (#	جع  >	لرسالة< 
	أل9بي)، �كا0 (,� فا#3 	لخو#�) مند�8َ سو#يا في مجلس 
مصر  قضية  ُعرضت  حين  	لمجلس  #ئاسة  Nليه  �كانت  	ألمن، 
عليه. �خطب مند�بها 	لنقر	شي باشا مد	فعًا عن حقها، �خطب 
فا#3 	لخو#�، فكانت خطبته "نقطة 	لتحوZ في مجر� 	لر,� في 

مجلس 	ألمن" كما كتب 	ألستا� 	لصا�� في >,خبا# 	ليو�<.
تتحد§ في مصر عن مجلس 	ألمن  	لجر	ئد  �حين كانت 
كا0  (	لذ�  	لتخصيص  على  	لخو#�  فا3#  �عن  �	لنقر	شي 
	لنا3 يومئذٍ يز9حمو0 على 	لر	9ّ في 	لمقاهي �	لشو	#� ليستمعو	 
Nلى خطبته �هو يلقيها باإلنكليزية �	لمذيع ينقلها Nلى 	لعربية) لم 
يكن ُيعرU عنه في مصر Nّال 	لقليل، فكتبت في 	لعد9 ٧٤٠ من 
	لرسالة، 	لصا9# يو� ٢٣ شّو	Z (٨ سبتمبر ١٩٤٧) كتبت مقالة 
 Xكثير جر	ئد  تناقَلتها  	لخو#�<،  فا3#  عن  ,عرفه  >ما  عنو	نها: 
�عّلق عليها كّتا8 كبا# منهم 	ألستا� 	لعقا9 في 	لعد9 ٧٤١ من 

	لرسالة بعنو	0 >	ألستا� فا#3 	لخو#� ,� عبقرية 	لبيا0<.
�كا0 مّما قلته في مقالتي: ,قيمت في #9هة 	لَمجمع 	لعلمي 
	لعربي في 9مشق من نحو عشرين سنة (,� سنة ١٩٢٧) حفلة 
سعيد  �,خي  ,نا  9مشق حضرُتها   #	r لّما  Nبر	هيم  حافظ  لتكريم 
	لعشرين من  ,بو	8  	لشبا8 على  	ألفغاني، �كنا يومئذ في #يق 
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	لعمر، نقصد هذb 	لحفال لننقد 	لخطبا� �نبتغي لهم 	لمعايب، 
	نتقصنا   bنشا�N ننتقص  لم  ِعْبنا ,سلوبه �من  َنِعْب فكرته  لم  فَمن 
	لشا�  شاعر  فيها  �,لقى  كثير،  	لحفلة   bهذ في  �خطب   !bلقا�N
 Xكنا ننتظر من حافظ قصيد� ،bئع قصائد	حد� #�N شفيق جبر�

مثل شاميته 	أل�لى، فكأنه ,ُْ#تَِج عليه فاكتفى ببيتيه 	لمشهوَ#ين:
	لشـعوِ#شكرُ جميَل ُصنِعكُم بدمعي مقيا3ُ  	لعيِن  �9مُع 
قـْد �	mَ َجـفـنـي  ٍXمّر Zِ�ّلسـر�ِ#أل	قُه- طعَم 	على ما �-

�لم يأِ فيهما بشي�! �كا0 فيمن خطب #جل قصير 	لقامة 
,�كر ,0 مطلعها   Z	r, ,لقى قصيدX ال  	لشعر،  ,بيض  	لهامة  كبير 

كا0:
ليالي 	لّتصابي قد جفاني ُحبوُ#ها

�ُلّمتَي   	لسو9	ُ�   ,شرmَ   نوُ#ها
�َمن  لي  بإنكاِ#  	لحقيقِة  بعَدما

تجّلى على �جهي َ�َفو�9 نذيُرها
تذّكرُ  ,ياَ�  	لسر�ِ#  	لتي  مَضْت

فيا ليَت ِشعر� هل يعو9ُ سر�ُ#ها؟
,ِسْفُت على عهِد 	لشبا8ِ �لم تُعْد

ُتثيُر   فؤ	�9   مقلٌة،   �فتوُ#ها
�,9َنتنَي  	ألياُ�  من  ُهّوXِ  	لَونى

فأصبَح  مّني  قا8َ  قو3ٍ  َشفيُرها
�كا9َ ُصر�Uُ 	لدهِر تطو� صحائفي

�هل  بعَد  هذ	  	لطّي  ُيرجى  ُنشوُ#ها
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�منها:
َ,حافُظ  حّييَت  	لشآَ�  تحّيًة

يفوmُ  عبيَر  	لو#9ِ  منها  عبيُرها
�,لبسَتها ثوبًا مَن 	لحمِد �9َنُه

حد	ئُقها  في  rَهِوها  �rهوُ#ها
�طّوقَتها بالحبِّ �	لعطِف ِ#بقًة

قالXَ9  ,سٍر  ال  ُيفا�9  ,سيُرها
	لقّيم  	لكتا8  في   X9موجو Nنها  	آل0:   Zقو,� �هي طويلة. 
>�كر�  كتا8  هو  مثَله،  �شوقي  لحافظ  �فيٌّ  يصنع  لم  	لذ� 
	لشاعَرين< لألستا� ,حمد عبيد 	لذ� جمع فيه ما ُكتب عنهما �ما 
قيل فيهما، �كانت هذb 	لسنة (,� سنة ١٩٨٢) �قت 	لحاجة Nلى 

تجديد طبعه لمر�# نصف قر0 على �فاته.
على  قويًا  كا0   بصو ,لقاها   ،Xجيد  Xقصيد Nنها   :Zقو,
	نخفاw، مد�ّيًا على �ضو5 كأ0 له عشرX ,صد	� تتكر# معه، 
فتحّس به يأخذ� من ,طر	فك �يأتي عليك من 	ألقطا# 	أل#بعة، 
فتسمعه بأ�نيك �قلبك �جو	#حك، بل تكا9 يد� تلمس فيه شيئًا 
ضخمًا... على صّحة في 	لمخا#|، �ضبط في 	أل9	�، �قوX في 
	لنبر	، �ثبا في 	لمحّطا. هذ	 	لصو 	لذ� له هذ	 	لد�ّ� 
كله يخر| من فم صاحبه باسترساZ �	سترخا�، ال يفتح له شدقه 
�ال يُمّد َنَفَسه �ال ُيجهد َنْفَسه، فأنسانا ,0 ننتقد 	لقصيدX ,� نجد 
	لحاضرين فصّفقنا حتى  قلوبنا �قلو8  بها  	لعيو8، �ملك  لها 
فا3#  هذ	   :Zقا هذ	؟  من  لسعيد:  �قلت  	ألكّف.  مّنا   	حمّر

	لخو#�.
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�عّلق �ألستا� �لعقا� على مقالتي فقا�: �من صغى 
لى هذ� 
��. �لبيا+ قد َتّمت له لفظًا  +ّ�لخطيب �لمطبو4 �هو يتكّلم َعِلَم 
�حسًا كما َتّمت له بد�هة �معنى، فصوته من تلك �ألصو�: �لغنّية 
كما يقولو+ في �للغا: �أل�Gبية، ال تحّس فيه جهد�ً �ال حاجة 
لى 
 Gتتكر Iصد�جهد ألنه يمأل عليك جو�نب �لسمع، كأ+ له عشر. 

معه كما قا� �ألستا� �لطنطا�P في �صفه.

*   *   *
بزما+،  قبل �لك   PGلخو�  TGباسم فا �كنت قد سمعت 
من سنة ١٩١٩، �كنت تلميذ�ً في �لسنين �أل��خر من �لمدGسة 
�لمالية،  �لسياسة �كا+ �Wير   Xعال�البتد�ئية �كا+ هو عَلمًا من 
مجلس  في  �مشق  عن  نائبًا   (١٩١٢ سنة   P) �لك  قبل  �كا+ 
�لنّو�^  مجلس   P مبعو_)،  لكلمة  فاGسي  (جمع  �لمبعوثا+ 
كلية)   P) معهد  في   ً��ستا �لحر^  بعد  �ُعّين  �لعثماني، 

.cلحقو�

�صر:  عرفتم،  كما  بالسياسة  ��شتغلت   ،Xأليا� �مّر: 
��حد�ً من قا�. �لطّال^، �كنت محّر�Gً في >�ألياX<، جريد. �لكتلة 
�لوطنية �لتي كا+ �لطّال^ �كا+ �لشبا^ يأتمر�+ بأمرها �يعملو+ 
�لقو�)  فيه (كما سبق  بهو يجتمع   Xأليا� G�� بقيا�تها، �كا+ في
Gجالها؛ هناh عرفت فاTG �لخوPG كما عرفت هاشم �ألتاسي 
 Xجميل مر�� Gلطفي �لحفا� Pلقّوتلي �سعد �هللا �لجابر� Pشكر�

خو�نهم. �  P��Gلبا�  Pفخر� �لصلح  �عفيف  �لخطيب  �Wكي 
�� �حتاجو� 
لّي �عوني فحضر: طرفًا من مجالسهم �لتي 
�كنت 
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يبحثو0 فيها بعض شؤ�0 	لطّال8 ,� يكلفونهم بشي� ,حمله ,نا 
.bليهم لتنفيذN

عرفت فا#3 	لخو#� من قر8 فر,يت فيه #جًال �9يعًا ظريفًا 
 b	كله- هائًال مخيفًا؛ تر 	لصد#، �لكنه كا0 -مع هذ	سع 	حليمًا �
,بد	ً كالجبل 	لوقو# على ظهر 	لفالX، ال يهّزb شي� �ال ُيغضبه �ال 
يخر| به Nلى 	لحّدX �	لهيا|. يدخل ,عنف 	لمناقشا بوجه طلق 
	لسد�9،  �ُيقيم  	لمسالك  على خصمه  فيسّد  ها9ئة،  �,عصا8 
�	لعلم   X#9لنا	 �	لسخرية   Xلحاضر	 �	لنكتة  	لمحكم  	لمنطق  من 
	لمناسبة،  	للحظة  يرقب  �	لشو	هد،  �	لِحَكم   Zألمثا	�  wلفّيا	
 bلماحقة �هو ضاحك، ثم مّد يد	لضربة 	جدها ضر8 � 	�N حتى
يصافح 	لخصم 	لذ� سقط. ال يرفع صوته �ال يثو# �ال يعبس �ال 
 Zُيغَلب. �ما #,يته -على طو يغضب، �لكنه (,يضًا) ال يفّر �ال 
مدلًَّال  تلميذ	ً  يناقش  بأستا�  شّبهته  Nّال  ,حد	ً  يناقش  صحبته-  ما 
غبيًا، فأنت تلمس في لهجته �لحظته �كلمته �بسمته صبرb عليه، 

�تملكه منه، �Nشفاقه عليه!

>علم  يد3#ّ  �كا0   ،mلحقو	 كلية  في   bتلميذ كنت  ثم 
	لمالية< �>,صوZ 	لمحاكما 	لمدنية<، يلقي 9#سه Nلقا� ال تد#� 
Nلقا� غير  لغز	#X علمه،   �, نطقه  لفصاحة  ,,نت تعجب �تطر8 
ع له. �كانت له عاX9 (الrمة) هي ,0 يأخذ  محتَفل به �ال متجمَّ
قلمًا #صاصيًا طويًال (َمرَسمة) فيقيمه على قاعدته �هو يسقط �هو 
يد	#يه �يعا�b9 حتى يستقّر �ال يكا9، كأنه يكرb ,0 تبقى يدb بال 
عمل فهو يشغلها به، ,� كأ0 هذ	 	لد#3 ال يستحّق 	نتباهه كله �ال 
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يمأل هذ	 	لر,3 	لكبير، فيأخذb على ,نه لهو �تسلية! على ,0 هذ	 
(�0N فعله ,ستا�نا) مّما ال يحسن بالمعلم لئال يسرm 	نتباb 	لطّال8 
بما يصنع عّما يقوZ، كما ال يحسن به ,0 يكو0 في هيئته ,� في 

لهجته شي� غريب يشغل به 	لطّال8 عن 9#سه.

 �كنا نو#9 عليه في �خر 	لساعة ,سئلة من كل فن �مشكال
في كل موضو�، فيجيب عنها كلها بتحقيق 	لعالِم ,� نكتة 	أل9يب. 
ما  سأله:  (ثقيًال)  طالبًا   0,  Xلسائر	 �نكته   Xلحاضر	 ,جوبته  �من 
فائدX هذb 	لحر�U 	لّلَثوية، �لما�	 نقوZ ثا� �ظا� فنخر| ,لسنتنا 
�ُنضطّر Nلى هذb 	لغالظة؟ فأجابه على 	لفو# (�,نا ,سمع)، بل لقد 
,جابه قبل ,0 يتّم سؤ	له: ال فائدX لها ,بد	ً، �سنتركها فنقوZ: >كّسر 

	هللا ,مثالك<. فسكت 	لثقيل خزيا0.

يزلزله  ال  	لذ�   b#قا��  b#صد �سعة  حلمه  عجائب  �من 
 (X�	كانت لي عليه جر�) لد#3	بعد  Xقبلت عليه مر, شي� ,ني 
	لذ�  	لسخيف  	لقر	#  ما هذ	  ,ستا�،  يا  	لطّال8:  ,ما�  له  فقلت 
�ضَعته 	لبلدّية لتقسيم ,#w 	لد#�يشية؟ (�كانت 	لد#�يشية حيًا 
�,حرَقته  	لفرنسيين  مد	فع  هدَمته  9مشق  ,حيا�  �,غنى  ,بهى  من 
	ليو�. �في كتابي >9مشق< قّصة  Nلى �لك  ,نقاضًا  نا#هم، �بقي 
	لعا# ,0  عنو	نها >في خر	ئب 	لد#�يشية<). �قلت له: ,ليس من 
يصد# عن بلدية 9مشق مثل هذ	 	لجهل �هذ	 	لظلم �هذ	 	لـ... في 
عشر متر	9فا من هذ	 	لنمط ساN mليها نزm 	لشبا8. فلما 	نتهيت 
منها قاZ لي �	البتسامة لم َتّمِح عن شفتيه: ",نا 	لذ� �ضع صيغة 
هذ	 	لقر	#". �#	5 يشر5 لي مز	ياb، �لكني لخجلي لم ,ستطع ,0 
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.Zستوعب ما قا,

,لمحه في   �, 	لتر	�  ,لقاb في  	لكلية، فكنت  �خرجت من 
	لطريق، فأجد من Nيناسه لي �سؤ	له عني ما يمأل نفسي شكر	ً. 
�هذb مزّية من مز	ياb، يشعر كل من يلقاb ,نه صديقه 	أل�حد �,نه 

.bمعرفة ,مر� bّال بذكرN ليه، �,نه ال يشتغلN 3لنا	قر8 ,

�كنت ,�r# ,ستا�نا محمد كر9 علي في 	لمجمع فألقاb مع 
من كنت ,لقى فيه من ,عضائه، �هو من ,كبرهم، فأ#	b ,حيانًا في 
مناقشا ,9بية ,� لغوية. فإ�	 هو في مجاZ 	لعلم �	لحفظ كما كا0 
 	لر,� �	لفكر، ��N	 هو متسلط غالب في مصا�ال  Zفي مجا

	للغة �	أل89 كما كا0 	لمتسلط 	لغّال8 في مصا�ال 	لسياسة.

�مّر 	أليا� �صا# #ئيس مجلس 	لنو	8، فكانت #ياسته 
�ثا#ها   	�,#  	�N 9مشق  على  	لو	فد�0  �كا0  	لعجب.  من  عجبًا 
 	�N قومهم  ليحّدثو	  	لمجلس  في   bير�  0, طلبو	  مآثرها  ��عو	 
 Xخذ	8 بين يديه (�ال مؤ	لنّو	 #جعو	 Nليهم بجليل ما #,�	. كا0 
يا سا9تي 	لنّو	8) كالتالميذ، بل 0N ,كثرهم كانو	 تالميذb فعًال، 
�كا0 يصّرفهم تصريفًا ال يوَصف �ال يثبت على 	لو#m، �ما هم 
 8#� 9	هية  باقعة  َلكّل  فيهم   0N� ُيصرفو0،   �, يسيَّر�0  بالذين 
	للسا0 حديد 	لجنا0، �فة من 	آلفا يطيح بالحكوما �ينسف 
	لنسر  	لعصافير فإ0 قابَلت  	لحَد,X تسطو على  ، �لكن 	#	rلو	

	لَمْضرحّي عا9 هي عصفو#	ً.
 �كانت تشتبك 	آل#	� �تتد	خل 	لمقترحا �تشتّد 	لمناrعا
�تثو# 	لحزبّيا، فما هي Nّال ,0 يتكلم �يلّخص 	لموقف �يفّسر 
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	لشتيَتين،  	لبعيَدين �يجمع  يقّر8  	لمقاصد حتى  �يبّين   Z	ألقو	
�يصّب على جمر	 	لغضب سطل ما�، �يستّل 	لر,� 	لمو	فق من 
بين 	آل#	� 	لمتشابكة َسّل 	لشعرX من 	لعجين �يعرضه للتصويت. 
	لتصويت  يجعل   0, به  يستطيع  >فن<   wلعر	 هذ	  في  له  �كا0 
ينجلي عن 	لمو	فقة ,� عن 	لرفض، تنّبهت Nليه فكتبُته، فلقَيني لّما 

قر,b فقاZ لي �هو يضحك: يا عفريت! كيف ,9#كت هذ	؟
�هذ	 	لذ� ,9#كُته �كتبُته قبل ,0 يتنّبه 	لناN 3ليه هو ,0 في 
	لنّو	8 من ال يعمل شيئًا، حتى Nنه ال يرفع يدb عند >	لتصويت<. 
�قبض  صامتين   	لجلسا حضو#  عملهم  كل  يعرفهم،  �كا0 
	لر�	تب صامتين. فكا�N 0	 ,#	9 لمشر�� ,0 يفوr قاZ: 	لمخالف 
يرفع يدb، فيكونو0 بذلك مع 	لمو	فقين، ��N	 ,#	9 له ,0 يخسر 

قاZ: 	لمو	فق يرفع يدb، فيكونو0 مع 	لمخالفين!
 ،�	#rلو	لجابر�، �كا0 #ئيس 	هللا 	سعد  Xغضب مني مر�
يعرفني،  ال  حلبي  #جل  �هو  عليه.   wحّر, ,ني  Nلّي  �نسب 
فاضطُر# ,0 ,ستشهد بعَض من يعرفني من #جاZ 	لكتلة، فما 
�ُقْطب  	لمجلس  #ئيس  �كا0  بك.  فا3#  من  Nلّي  ,قر8  #,يت 
#حى 	لسياسة كلها، �كا0 كثير 	لمشاغل ضّيق 	لوقت، �لم يكن 
ُبّد من ,0 ,سأله موعد	ً، �لكني كنت في عجلة من ,مر� فذهبت 
Nليه بعد 	لعصر في ساعة ينا� فيها ,كثر 	لنا3، فحا�Z 	لشرطي ,0 
ير9ّني فنهرُته �#فعت صوتي، فسمعني �خر| Nلّي مبتسمًا بثيا8 
	لتفّضل (,� ثيا8 	لبيت) �قاZ له: هذ	 	لشيخ علي، ,ال تعرفه؟ 

Nنه 9	ئمًا مشاغب!
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	لثانوية.  �خر  في  كنت  يو�  من  علّي  	لشيخ  ,9ُعى  �كنت 
�,9خلني فر,يت 	لمنصب لم يبّدZ منه شيئًا؛ Nنما يبّدZ 	لمنصُب 
من يكو0 ,قّل منه فيكثر به، ال من كا0 في نفسه ,كبر من 	لمناصب 
,ما  #,سها،  تحني  بالَحب   Xلمملو�	 	لسنبلة  قيل:  �قديما  كلها. 

	لفا#غة فترفعه.

 ،�	#rلو	ال ,حصيها �هو #ئيس  �9خلت عليه مكتبه مّر	
	لعالِم 	أل9يب  	لخو#�، 	ألستا�  Nّال ,ستا�نا فا3#   فما �جد
�9لة  سأجد  ,ني  ,ظّن  �كنت  	لنكتة.  	لصائد  	لجو	8  	لحاضر 
Nّال  يخاطَب  �ال  بعريضة  Nّال  ُيكلَّم  ال  	لذ�  بك  فا3#  	لرئيس 

بالُمصطَلح (,� 	لبر�توكوZ 	لذ� كا0 ُيدعى 	لمصطلح).

�هو �	حد من ,عضا� >مجلس 	لشيو�<. ال ,عني 	لمجلس 
	لذ� يكو0 حياZ مجلس 	لنو	8، فليس عندنا في سو#يا مجلس 
هو  بل  	لبلد	0،  بعض  في  ُيدعى  كما  ,عيا0  مجلس   �, شيو� 
مجلس غير #سمي كا0 يجتمع فيه بعض شيو� 	لسن 	لذين تعتّز 
	لسياسة  في  بتشرشل  Nنكلتر	   فاخر  0N �	لذين  9مشق،  بهم 
�عمله مثل عمل 	لشبا8 �هو في سن 	لشيخوخة ,� ببرنا#9 شو 
في 	أل89 فإ0 كل �	حد من هؤال� كا0 لنا تشرشل �شو؛ ,كثرهم 
	لمجلس �قّلة منهم لم تُكن تحضرb، ال نفخر  كا0 يحضر هذ	 
	لعلم  من  لهم  	هللا  جمع  بما  بل  شيو�،  �هم  شبابًا  لبثو	  بأنهم 
�	لعقل �	لفضل (�سأتكلم عنهم 0N مّد 	هللا في 	ألجل �r	9 في 

.(Xلقو	
فا3#  بعبقرية   ١٩٤٧ سنة  	لدنيا  صحف   شهَد لقد 
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	لخو#�، �#, فيه شخصية ضخمة ال تو0rَ بها 	لشخصيا؛ 
حمل ,عبا� #ئاسة مجلس 	ألمن فكا0 من ,فضل #1سائه �,قو	هم، 
قامت  �#ية  قنبلة  �ال  هيبته  منه   جا� جيش   b�	#� �ليس  هذ	 
عليها سطوته، ما �#	�N bّال �9لة صغيرX كّبَرتها عبقريته، ضعيفة 
َقّوتها شخصيته، حتى كا0 صوتها ,على 	ألصو	 �كالُمها ,بلَغ 

	لكال�.
�لقد عجب 	لذين ال يعرفونه لّما قر�1	 في 	ألخبا# ,نه لم 
	#تجاًال،  	#تجلها  بل  يقر, خطبته من كتا8 �ال تالها من �#قة 
�لم يكن في يدN bّال بطاقة نظر�	 فيها لّما 	نتهى فإ�	 كل 	لذ� فيها 
خر	بيش بقلم 	لرصا�، قاZ 	لنقر	شي Nنه #�b �هو يخطها فحسب 
,نها مذّكر	 له في مسائل عا9ية من مسائل 	لحياX 	ليومية، فلما 
في  �9لية  هيئة  ,كبر   هّز 	لتي  	لعظيمة  	لخطبة  هي  ,نها   �,#

	أل#w بلغ عجبه منه �Nعجابه به ,بعد 	لمد�.
ُيستغر8،  ال  معدنه  من  	لشي�  أل0  َنعجب  فلم  نحن  ,ما 
ُيوَلد   0, قبل  فيها  �ينبغ  	إلنكليزية  يتعلم  بد,  	لذ�  	لرجل  �هذ	 
,كثر ,عضا� 	لوفد 	لمصر� في مجلس 	ألمن، �	لذ� ,عطاb 	هللا 
هذ	 	لذهن فجعله لغويًا ,9يبًا شاعر	ً حقوقيًا مشا#كًا في كل فر�� 
ما  	لمثاr#� ،Zقه �كا�  نا#9  بمنطق سديد �عقل   bلعلم، �,مّد	
,عرU ,حّد منه �ال ,مضى، �بديهة غريبة، �جعل له مع هذ	 كله 
	لمدّ��   	لصو 	لمهيبة، �هذ	  	لشيبة   bلكبير �هذ	 	لر,3َ  هذ	 
	لملي� بالعظمة �	لثقة بالنفس، �هذ	 	لصد# 	لو	سع، �هذ	 	لحلم 
مع 	لقوX، �هذ	 	لحز� بال عنف... هذ	 	لرجل ال ُيستكَثر عليه ,0 
يرتجل خطبته باإلنكليزية �,0 يكو0 لهذb 	لخطبة ,ثرها في مند�بي 
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	لتركية  في  منها  ,بلغ   �, مثلها  يخطب  �هو   .w#أل	  Z�9 ,كبر 
�	لفرنسية، ,ما 	لعربية فقد كا0 من ,ساطينها.

*   *   *
 �بعد، فال يحسب 	لقا#� ,ني غلو ,� بالغت، فما �كر
Nّال ما ,عرفه حقًا. �ما في 	ألمر مجاZ لرغبة تدفع للمد5 �ال #هبة 
تمنع من 	لقد5؛ فأنا ال ,#هب 	لرجل �ال ,خافه �ال ,#غب في 
شي� منه �ال ,طمع فيه، �#بما لم يقر, هذb 	لمقالة �لم يّطلع على 
هذ	 	لعد9 من 	لرسالة، �لكْن حسبي ,ني شا#كت في تا#يخ �	حد 
 من نابغينا. �,قوZ 	آلN 0نه 0N 	نفر9 فا#3 	لخو#� بهذb 	لصفا
تا#يخنا  في  عندنا   0N� فيه،  كلها  تجتمع  لم  	لعظمة  مظاهر  فإ0 
	لقريب كثير	ً من 	لعظما� 0N لم يكونو	 مثله في باَبته(١) فليسو	 �9نه 
في منزلته �لكن في بابة ,خر�، �ال يمنع نبوُ¤ 	لطبيب 	لعبقر� 
	لقريب  �تا#يخنا  هندسته،  في  	لعظيم  	لمهند3  نبوَ¤  طبه  في 
كتا#يخنا 	لبعيد، كالغابة 	لمز9حمة بعمالقة 	ألشجا#، تختلف في 
تتفق في #سو� ,صلها �ضخامة جذعها �	متد	9  ,نو	عها �لكن 

فر�عها �طوZ عمرها.
Nنه ,خصب تا#يخ في 	لدنيا �,حفله بالعظما�، �لكن عيبنا 
	قتنا�  Nلى  �نتسابق  عظما�نا،  نقّد#  �ال  تا#يخنا   Uنعر ال  ,ننا 
	لزجا| من عند غيرنا �نزهد باأللما3 	لذ� تفيض به خز	ئننا. فيا 

,يها 	لشبا8، ال يخدْعكم rجا| غيركم عن ُحّر جو	هركم!
*   *   *

______________________
(١) يقوZ 	لعر8: >هذ	 من َباَبة فال�N >0	 كا0 من ,شكاله �من ,مثاله.
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-٥٥-
مع ,ستا�نا شفيق جبر�

	لنا0N 3 �كر�	 ,يا� 	لد#	سة �كر�	 ,جمل مر	حل 	لعمر، 
,يا� كانو	 يسير�0 في 	لجّنة 	لفيحا� بين 	لظّل �	لما�، ما عرفو	 
 Zثقا, ,حسو	  �ال  	لعيش  متاعب  ُكّلفو	  �ال   Xلحيا	 هموَ�  بعُد 
,�9ية  في  يهيمو0   ،Zلجما	�  Zلما	  بثمر	 يستمتعو0   ،Zلعيا	
	ألماني �	آلماZ، يحملو0 من �كرياتهم #حيقًا يتعللو0 به �N	 بلغو	 

صحر	� 	لعمر، �ال منا� لكل سالك من بلو¤ هذb 	لصحر	�.
منها  حملُته  	لذ�  فما  	لمرحلة،   bهذ  �9ّ�, 	ليو�  هأنذ	(١) 
Nال �كر� 	لتعب �	لنَصب �ما عشت فيه من 	لضيق، �ما ُكّلفته 
من حمل ,عبا� 	ألسرX؟ ما 	لذ� ,صبُته من ُمَتع 	لشبا8 �من لهو 

	لشبا8؟ ال شي�!
ُمفا#ُقه، كنت  ,نا 	آل0  نزلُته  لقد كانت كلية 	لحقوm منزًال 
ليحزمها   bجا#ته فهو يجمع ,شيا�N َمُد, 	نقضى  	لذ�  كالمستأجر 
لمستأجر   Zلمنز	 ُيخلي  �يمشي،  	لد	#  مفتا5  �يسّلم  فيحملها 
 ،X#لطيا	 مقاعد  كأنها  	لمساكن  	لنا3   Z�	يتد �كذلك  جديد. 

______________________
(١) ها ,نا �	، ُتكتب متصلة: هأنذ	.
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مقعد� لك مّدX 	لطريق فإ�	 �صلت صا# لغير�، حتى �N	 #حل 
	لركا8 جميعًا من هنا 	جتمعو	 هنا�، �هنا� 	لمقا� 	لد	ئم: Nّما في 
	لسجن 	لضيق ,� في 	لمنزZ 	لفسيح، في 	لعذ	8 	لباقي ,� 	لنعيم 
	لمقيم، فأين يكو0 منزلنا؟ 0N لذلك 	لمنزZ ثمنًا، فَمن َجَمع ثمنه 
حّوله >حو	لة< فوجدb قد سبقه Nلى هنا�. �,نا ما 9فعت 	لثمن �ما 

جمعته أل9فعه، فهل بقي في 	لعمر ما يكفي لجمع 	لثمن؟
	للهم ما لي Nّال 	ألمل بعفو� �#حمتك، 	للهم ال تكلني Nلى 

عملي. #حمتك �سعت كل شي� �مغفرتك ال تضيق بذنوبي.
*   *   *

فيها شيئًا،  ,#كانه ��r	ياb عله نسي  يفتش  منزًال   �يتر من 
	ألشيا�  حملت   ،Xصغير  Xكثير (,شيا�...)   فوجد فتشت  �قد 
	لكبا# �نسيتها، فما�	 ,صنع بها 	آل0؟ لقد �ضعتها في صنا9يق 
�سأحملها معي، فكلما جا� مناسبُة عرwِ �	حٍد منها عرضته 
�	لمد#سة  	لطفولة  عهد  من   :Xكثير  Xصغير  �كريا عليكم. 
	البتد	ئية �مكتب عنبر، �9	# 	لعلو� �,يامي في مصر �	لجامعة 
من  	لمرحلة   bهذ في  عرفت  �من  �مشايخي  �,هلي  	لسو#ية، 
	لرجاZ �ما تركو	 في نفسي من �ثا#... كل �لك قد حملته معي، 
 bجا� �قت عرضه عرضت ما بقي في �هني منه، مّما لم ,�كر 	فإ�

.فيما سلف من حلقا هذb 	لذكريا

هذ	 عن 	ألشيا� 	لصغيرX 	لتي نسيتها في 	أل#كا0 �	لز�	يا، 
فما #,يكم فّي �N	 كنت قد نسيت منزًال كامًال، نزلته حينًا من 	لعمر 

�نسيت ,ني قد نزلته؟!
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�لك هو >كلية �آل���<.

تابعة  كانت  �ال  �آل���  كلية  �ُنشئت   �يو �سمها  يكن  لم 
للجامعة، بل كا- �سمها >مد+سة �آل��� �لعليا< �كانت مرتبطة 
(?��+يًا) بو:�+9 �لمعا+8. �هذ� �لنو5 من �لمد�+4 موجو� (�� كا- 
موجو��ً على �يامنا) في فرنسا، ففيها >مد+سة �لمعّلمين �لعليا<، 
�لليسانس) أل-   I��+قى من شها��K �إلجا:9 ( �ُتعتبر شها�تها 
طّالبها يد+سو- علومًا تزيد على ما يد+سه طّال� �لجامعة. �فيها 
 Sلتي تخّر� للهندسة، �هي   (Uسنتر� Uيكو?) �لمركزية  �لمد+سة 
فيها +فيق صّفنا �جيه �لسّما- �لذI جمع �لعلم �طرفًا من �أل�� 
�صا+ �:ير �لصناعة �يا� �لوحد9 بين سو+يا �مصر، �فيها مد+سة 
للجيش.  تابعة  �نها  �حسب � (�لبوليتكنيك)،  �لتطبيقية  �لهندسة 
�جعلو� مديرها (�I عميدها، ��لحديث عن كلية �آل���) �ألستا� 
شفيق جبرI، �هو �حد شعر�` �مشق �أل+بعة، �قد عرفتموهم، 
بل هو �شعرهم. �كا- يلقي كل �سبو5 محاضر9 ��حد9، �كانت 
محاضر�K �لسنة �أل�لى (١٩٢٩-١٩٣٠) عن �لمتنبي، �قد طبعها 

في كتا� َسّماg >�لمتنبي، مالئ �لدنيا �شاغل �لنا4<.

��كر من �ساتذتها �ستاَ�ينا �للذين سبق مني �لكال� عنهما �
سنة  �لمطبو5   (Kلهيثميا�)  Uأل�� كتابي  ?هد�`  جعلت  ��للذين 
�لعصر،  كّتا�  سيد  �لمنفلوطي   j�+ >?لى  ?ليهما:  ١٣٤٩هـ 
�قد   .>n+لمبا��  Iلجند� �لعربية:   �علو شيَخي  حضر9  �?لى 
بإمضا`   Kنشر مقاال� >�لهيثمياK< ألنني كنت  َسّميُته  �ني  عرفتم 

�بو �لهيثم<.<
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�,�كر منهم 	لشيخ عبد 	لقا9# 	لمغربي، نائب #ئيس، فرئيس 
	لمجمع 	لعلمي 	لعربي في 9مشق، �هو rميل 	لسيد #شيد #ضا 
صاحب >	لمنا#<، �هو َسنينه (,� في مثل سنه)، يصغرb بسنتين 
فقط. عا£ ,كثر من تسعين سنة �لم يفا#قه نشاطه، يمشي على 
#جليه كل يو� ستة ,كياZ، طَْلق 	لُمحّيا جميل 	لوجه ,نيق 	لثيا8، 
خفيف 	لر�5 صاحب نكتة �9عابة في ,حا9يثه �في محاضر	ته، 
 �	لجند� �	لمبا# بمنزلة  فيها  	للغة، �لم يكن  	ستفد منه في 
 �لكن كا0 عندb ما ليس عندهما، هو ,نه كا0 يمنح 	أللفا� صفا
 Xألسر	للغوية حديثه عن 	 X9لما	لنا3، فيتحد§ عن 	ألحيا� من 	
في  �يرّسخها  عرضها  يستهويك  قصة  �لك  يصو¤  	لنا3،  من 
نفسك جمع مفر9	تها �بيا0 	لقر	بة بينها. �من نظر في ,عد	9 	لسنة 
	أل�لى من >	لرسالة< (#سالة 	لزيا) �جد نمو�جًا لذلك، �هو 
قديم 	الشتغاZ بهذ	 	لفن (�	لفن هنا بمعنى 	لنو� ال 	لفّن بالمعنى 
	لخاّ� L’art) �قد ,صد# كتابه 	لمشهو# >	الشتقاm �	لتعريب< 

سنة ١٩٠٨.
�قد  �	لعلمية،  	للغوية  بحوثه  في  حتى  ,9يب  بأنه  تشعر 
�له   .Xيسير  Xمّد  bعبد �محمد  	ألفغاني  	لدين   Zجما صحب 
محمد  	لشيخ  منحى  ينحو   0, فيه   Zحا�  ،>�تبا# جز�  >تفسير 
عبدb في >تفسير جز� َعّم< �لم يستطع مجا#	ته. �,�كر ,نه فّسر فيه 
(,قوZ �لك من �هني �ليس  	لكو	كب   بأنها مد	#	  	لسما�	
	لسما�	 ,شيا� �همية،  ,نه جعل  كتابه 	آل0 تحت يد�)، ,� 
مع ,0 	هللا �صفها بأنها >بنا�< �,نها ُجعلت >سقفًا محفوظًا< �,0 
لها ,بو	بًا، �,0 	هللا rين هذ	 	لسقف بمصابيح �,0 هذb 	لمصابيح 
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هي >	لكو	كب<، �,0 	لسما�	 سبع �,نه جعلها >ِطباقًا<. �قد 
كتبت من قديم ,0 هذb 	أل�صاU ال تتحقق Nال 0N تصو#نا 	لسما� 
كرX ضخمة جد	ً، �,0 هذ	 	لفضا� بكل ما فيه من مجر	 �ما في 
 Xلكر	 bلفضا� كله �سط هذ	 	، هذ�	من شمو3 �,جر 	لمجر	
	لتي هي 	لسما� 	لدنيا، �,0 حولها فضا� 	هللا ,علم بسعته تحيط 
	لثانية، ثم فضا� ثم سما� Nلى 	لسما�  به كرX ,خر� هي 	لسما� 
	لسابعة، يليها مخلوm ال يتصو# 	لعقل مد� كبرb هو 	لكرسي، 
0N هذ	  (	ستطر	9	ً)  بالمناسبة   Zقو,� 	لعر£.  ,كبر هو   mمخلو�
	لفضا� �ما فيه مصّغر تصغير	ً ال يتصو# 	لعقل 	لبشر� مد� 9ِّقته 
 Zيد�# بعضها حو �	ما فيها من فضا� �,جر� ،X#ّلذ	في  bصغر�

.(بعض هي 	لكها#8 (,� 	إللكتر�نا

	لنا3   Uيعر لم  عالِم  �هو  	لباني،  سعيد  	لشيخ  �منهم 
في مصّنفاته  ,فّضله  ,كا9  ,ني  مع  	سمه،  نسي  منهم  �كثير   b#قد
على علما� عصرb حتى 	لشيخ جماZ 	لدين 	لقاسمي، على كبر 
,قد	#هم �سمّو مناrلهم �كثرX مؤّلفاتهم، 	لتي ليس فيها (غالبًا) 
 Zلنقو	لشيخ سعيد فهو يقر, 	لعلما� �جمعها. ,ما 	 Z	ال نقل ,قوN
�يفهمها �يهضمها (كما يقولو0)، ثم يعطيك خالصة عنها مكتوبة 
يناسبها. �عند� 	آل0  ما  Nير	9  فيها مع  بر,يه  بقلمه هو ممز�جة 
كتابا0 له، كتا8 	سمه >عمدX 	لتحقيق في 	لتقليد �	لتلفيق< طُبع 
سنة ١٣٤١هـ، قّد� بين يديه مقدما لو ,ُفِر9َ بالطبع، ,� لو 
,خذتها مجلة Nسالمية فأعا9 نشرها، لكا0 للقر	� منها خير كبير. 
�هذb 	لمقّدما هي: 	إلسال� 9ين 	لفطر0N ،X هذ	 	لدين يسر، 
من  هد�  على  	لمجتهد�0  	ألئمة  	إلسالمية،  	لشريعة  	تسا� 
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#بهم، Nلخ. ,لحَق بها فصوًال نافعة جامعة هي: 	لر,� ينقسم Nلى 
 Xلدعو	عّما لم يقع،  Z	لسؤ	لحق، 	صابة N محمو9 �مذمو�، في
Nلى توحيد 	لمذ	هب، ما فيه مسا¤ لالجتها9 �ما ال مسا¤ له فيه، 
	لتقليد �,نو	عه �حكمه، ال Nفر	} �ال تفريط... �فصوZ ,خر� 

كل فصل منها يصلح #سالة قائمة بر,سها.

سنة  طبع  �	لحرير<،  	لذهب  >,حكا�  في  	لثاني  �	لكتا8 
١٣٤٩هـ، في ,�له ,يضًا مقّدما نافعة قد فّصل فيها 	لقوZ �,قا� 
عليها 	لدالئل، كلها مّما يحتا| 	لشبا8 	ليو� Nليه �,كثرها مّما ال 
يجد�0 مر	جع فيه، هي: ,قسا� 	لتكاليف 	لشرعية، ُيْسر 	لشريعة 
ما   �, 	لرسوZ ‘؛   	لحكم، تصرفا عّلة  في  �سعتها، كال� 
كا0 منها تبليغًا لشريعة 	هللا، �ما كا0 من با8 	لفتو� ,� 	لقضا�، 
,� ما كا0 من تصرفا 	لحاكم �	لقائد، �ما كا0 في ,مو# 	لدنيا 
	لخالصة من 	لشؤ�0 	لز#	عية ,� 	لطّبية، Nلخ. �هذb 	لعنا�ين ال 
تدZ على ما تحتها، فقد تكلم عن مسائل في 	لدعوX �في 	لسياسة 
�في تحصيل 	لعلو� 	لجديدX، كتب �لك قبل ,كثر من سّتين سنة، 
�لو ُنشر مثله 	آل0 لُعّد من حسنا هذ	 	لزما0 	لذ� 	تسعت فيه 
	لعلو� �َسَمت 	ألفكا# �ُ�جد فيه ما لم يكن ُيعرU قبله. �لو ,0 
,خانا 	ألستا� Nبر	هيم سرسيق ينشرها في جريدX >	لمدينة< ,� لو 
,0 	لمشرU على 	لصفحة 	إلسالمية في >	لشرm 	أل�سط< نشرها 

الستفا9 منها 	لقّر	�.

جا� به 	ألستا� كر9 علي (�كاr� 0ير 	لمعا#U) مدّ#سًا لنا في 
	لكلية فلم ينجح في 	لتد#يس، �لم يستطع ضبط 	لفصل �شاغبه 
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	لطّال8. �ال تحسبو	 	لطّال8 فتية صغا#	ً كمن تحو� 	لمد	3#، 
Nنهم كانو	 طالبًا من صنف نا9#، �لك ,نهم لما ,نشؤ�	 هذb 	لكلية 
فتحو	 ,بو	بها لكل مدّ#3 �معّلم لمن شا� منهم ,0 يحصل على 
شهاX9 عالية، �ما ,كثر من كا0 يريد 	لحصوZ عليها لحاجته Nليها! 
فكا0 من ,صغر 	لطّال8 ,نا �#فاقي ,نو# 	لعطا# �سعيد 	ألفغاني 
�جميل سلطاr� 0كي 	لمحاسني �,بو سلمى عبد 	لكريم 	لكرمي، 
	لز#كلي، ,� لعل بعض هؤال� لم  �َمن هم ,كبر مّنا سنًا كسليم 
,نه كا0 من طّالبها  يقينًا  	لعهد). �,�كر   Zيدخلوها (نسيت لطو
َمن كانو	 في سن �بائنا كالشيخ rين 	لعابدين 	لتونسي 	لذ� كا0 
,ستا�نا في 	لمد#سة 	لسلطانية 	لثانية سنة ١٩١٩ �كا0 قبل �لك 
,خو  	لعثمانيين، �هو  ,يا�  	لعربي  	لسلطاني  	لمكتب  في  ,ستا�	ً 
	لغني  	لجامع 	ألrهر. �	ألستا� عبد  	لخضر حسين شيخ  	لشيخ 
	لباجقني 	لذ� كا0 مدير مد#سة �نحن تالميذ في 	البتد	ئية، �هو 
من  ,فصح  من  	لمعرفة،  �	سع  مالكّي  فقيه  بالعربية  عالِم  #جل 
عرفت لهجة، يكا9 يكو0 كالمه كله فصيحًا (ال ,عرU مثله في 
�لك Nال قليًال، منهم 	لشيخ بهجة 	لبيطا# �	ألستا� محمد 	لبز�، 
�من Nخو	ننا 	ألحيا� 	لمحامي محمد كماZ 	لخطيب). �لما كنت 
	لمالكية في 9مشق #ّشحته  #ئيس مجلس 	أل�قاU �ما مفتي 
(,� 	لباجقني) لمنصب Nفتا� 	لمالكية أل0 عندنا في 9مشق مفتيًا 
 bأل#بعة. �قد عا9 في �خر عمر	هب 	لمذ	سميًا لكل مذهب من #
Nلى بلدb في طر	بلس 	لغر8 (ليبيا، �كا0 سَلفنا يدعوها >لوبية<) 

�ُتوّفي فيها.

 0N حتى ،Xألساتذ	يشاغبو0  	لذين كانو	لطّال8 	هؤال� هم 
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	ألستا� 	لجند� قاZ لهم مرX ضاحكًا: ما�	 ,قوZ لكم �,حفا9كم 
	ليو� يجلسو0 على مثل هذb 	لمقاعد، �,نتم تعملو0 عملهم؟

*   *   *
 Xنه كا0 ُيِعّد محاضرN ألستا� شفيق جبر� فقد قلت لكم	ما ,
�	حدX في 	ألسبو�، 	لمحاضرX في نحو سّت صفحا فقط من 
صفحا 	لكتا8، يقر1ها من 	لو#N mلقا� مّتئد	ً جميًال، ال يزيد 
يقد#  ال  �,ظنه  لمناقشة،   b#صد يفتح  �ال  شيئًا  	لمكتو8  على 
عليها. �هو شاعر في 	لطبقة 	أل�لى من شعر	� هذ	 	لعصر، كنا 
نقّد� عليه خير 	لدين 	لز#كلي، �لكن 	لز#كلي تدفق شعرb غزير	ً 
,9يب  �هو  	ستمّر.  �جبر�   ،wغا ثم  سنين  عشر  نحو  فّياضًا 
�لكن حّظه من 	الّطال� على 	أل89 	لعربي 	لقديم (	لذ� يسّمونه 
	ليو� بأ89 	لتر	§) حّظ قليل، مّطلع على 	أل89 	لفرنسي ,� على 
جانب منه، لم ُيِحط به كّله �لم يعّمق 	لنظر فيه �لكنه فهم 	لجانب 

	لذ� 	ّطلع عليه فهمًا تامًا.

كنت ,حفظ �,نا في 	لمد#سة مقطوعا من شعرb �,لمس 
فيه #�حًا �طنية، �كنت ,#	جعه في �r	X# 	لمعا#U، �كا0 #كناها 
بمثابة �كيل  	لديو	0 (�هو  	لوrير هما: شفيق جبر� #ئيس  بعد 
	لوr	X#) �مصطفى تمر 	لمفّتش 	لعاّ�. �كنت ,سمع قصائدb يلقيها 
�ُحسن   bشعر  X9بجو شا8ّ  �,نا  فأُعَجب  	لعلمي  	لمجمع  في 
	لعر8<  >فتى   Xشتغالي في جريد	 ,يا�  Nلقائه، �عرفته من قر8 
عليه  ,ثا#ني  	لذ�  فما  	أل#نا�1}.   Uألستا� معر�	 عند صديقه 

�بّدZ نظرتي Nليه؟
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من  ,ُْلِهّية  	أل89   0, فيها  قّر#  	لتي  	أل�لى  محاضرته  هي 
 	أل�قا ,سو,  	ختا#  	ألالهي. �هذ	 مذهٌب في 	أل89، �لكنه 
إلعالنه، فقد كنا في عهد نضاZ لالستقالZ نحا�Z ,0 نسّخر له 
ُقو� 	ألمة كلها، فطلع علينا بهذb 	لنظرية يثّبط بها 	لهمم �يحّل 
	لعز	ئم، �لك لّما قاZ في محاضرته 	أل�لى يو� ١٩٢٩/١١/٩: 
"فكر في شي� من 	لكال� ,مّهد به 	لسبيل Nلى 9#	سة 	أل89، 
قلت >9#	سة 	أل89< �كا0 يجب علّي ,0 ,قوZ >,حا9يث 	أل89<، 
أل0 كلمة 	لد#	سة تدZّ على شي� من جهد 	لذهن �َعَنت 	لفكر، 
	لعقل، �لكنها  بها  ,ُلهية يتالهى  ينبغي لأل89 ,0 يكوN 0ال  �ما 
 0, لأل89  ينبغي  �ما  	ألالهي،  غيرها من  تشبه  ,ُلهية شريفة ال 

."Zلبا	حة 	لفكر �#	 Xال لّذN 0يكو
Nنه  لكم  قلت  (�قد  ,سأله  قمت  	لكال�  هذ	  سمعت  لّما 
فأجا8 جو	8  	لمناقشة)   bيكر كا0  �,نه   Z	لسؤ	 يحّب  يكن  لم 
موعد   Zبحلو� �قته  بضيق  �	عتذ#  فتنّصل  ,سأله   فعد  ،b#كا
في  به  با9,ُته  طويًال  كالمًا   فأعد9 به، �مضى.  	#تبط  قد  كا0 
,�Z 	لمحاضرX 	لثانية قبل ,0 يشر� بها، فلم يدعني ,تكلم. �لم 
,ُكن ألسكت ,� ,نهز�، �#,يت ,0 مناقشته لم يبَق لها في 	لكلية 
,ني كنت -على ضيق  مجاZ فكتبت #سالة �طبعُتها، �	لعجيب 
 يد�- ,طبع هذb 	لرسائل على نفقتي �,�rّعها مّجانًا ,� بثمن 	�
ال يكا9 يزيد Nال قليًال عن 	لمّجا0، فكا0 ثمن هذb 	لرسالة قرشًا 

سو#يًا �	حد	ً، ,� هاللة (هللة)!
كلمة   0, Nلى  (�,نّبه  	لقومي<  >	أل89  	لرسالة  عنو	0  كا0 
	آل0)  منها  نفهمه  	لذ�  	لمعنى   ,خذ قد  تُكن  لم  >	لقومية< 
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 محاضر	 نقد  في  لنا  كتا8  من  >مقالة  غالفها:  على  مكتو8 
كلية 	آل9	8 سُنتِّمه قريبًا<. �,حسب ,نكم تأّملتم كلمة >لنا<، هذ	 
	ألسلو8 في 	لتكلم بصيغة 	لجمع (قر,نا، �قع لنا، �جو	بنا... 
على طريقة: نحن فؤ	9 	أل�Z ملك مصر ,مرنا بما هو �ٍ)، هذ	 
 ،b#ستصغا	لعريضة �	لخصم بالدعو� 	لتعالي على 	ألسلو8 في 	
�	لسخرية به �سّبه �شتمه، ��كر معايبه �مثالبه بدًال من 	قتصا# 
	لناقد على 	لفكرX يبّين فسا9ها �على 	لتعبير يشير Nلى ضعفه �Nلى 
خطئه، كا0 هو ,سلوبنا، ,� ,ننا لم نُكن ننقد �لكن نهجو، كنا 
نتبع فيها شيخنا 	لر	فعي في كتابه >على 	لسّفو9<، بل نتبع 	لعقا9 
كا0  كذلك  	لر	فعي.  عن  ,حيانًا   bنقد في  يقصر  يكن  فلم  ,يضًا 
 X معدَّ  Xكثير  كتابا فيه  �لي  	أليا�،  تلك  في  	لمتبع  	ألسلو8 
لتكو0 كتابًا كبير	ً عنو	نه >مناظر	 �#9�9<، �لكني لم ,طبعه �ما 
,حسب ,ني سأطبعه، ألني عزفت عن هذ	 	ألسلو8 على 	قتد	#� 

عليه، �كرهته �	نصرفت عنه �لم ,عد ,سيغه.
فيها   ،(�١٩٣٠) ١٣٤٩هـ  سنة  مطبوعة  	لرسالة   bهذ�
مقدمة مكتوبة بهذ	 	ألسلو8 	لذ� 	نصرفت عنه، �بعدها فصل 
من 	لكتا8 	لذ� ,عد9 ,كثرb، �خذ منه فقر	 لتكو0 نمو�جًا 

لكتابتي يومئذ ,نشرها بال تبديل: 
	أل9يب في 	ألمة لسانها 	لناطق بمحاسنها 	لذ	ئد عن حماها، 
�قائدها Nلى مو	طن فخرها ��#� مجدها... فهل عندنا 	أل9يب 
	لذ� عرU �ال� 	ألمة ��مالها �بحث فيما يسّرها �ما يسو1ها، 
ثم جّر9 قلمه لتصوير �المها �	لسعي إلبالغها �مالها؟ هل عندنا 

	أل9يب 	لذ�... هل عندنا 	أل9يب 	لذ�...
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(Nلى ,0 قلت): كنا نأمل ,0 ينشأ فينا مثل هذ	 	أل9يب، �كا0 
	أل89  في  	لمبرrين  	لشبا8  من  فينا  يظهر  ما  	ألمَل  هذ	  يقّو� 
حلق  من  فاجأنا صو خر|  حتى  �للوطن،  لألمة  	لمخلصين 
�طني بإيعاr ,جنبي يقوZ أل9بائنا: 9عو	 	لوطن �شأنه، ال تسّخر�	 
,9بكم له �ال ُتتعبو	 ,نفسكم من ,جله، بل 	لهو	 �	لعبو	 فما 	أل89 
Nال ,ُلهّية! هذ	 ما قاله 	ألستا� جبر� لتالميذb في 	لكلية، �,فَهَمهم 
,0 هذb 	لكلية لم تنشأ لمثل ما ,ُنشئت له 	لحقوm �	لطّب من تخريج 
#جاZ عاملين لمنفعة 	ألمة، بل إلخر	| ,نا3 يد#كو0 جماZ هذ	 
	لعاَلم. �لو شئت شرحًا لقلت: 0N قومًا من 	لبشر سا�هم فيضا0 
 Zلرجا	به كل عا� من  Uما يقذ� mلحقو	لوطني على معهد 	لر�5 	
	لذين يكونو0 كالشجى في حلوقهم �	لقذ� في عيونهم، فأحبو	 ,0 
يضربوb بمعهد �خر يعمل لغير ما يعمل له معهد 	لحقوm، �يطفئ 
هذb 	لنا# من 	لحماسة 	لتي تضطر� في نفو3 	لحقوقيين، �ُيخِمد 
من هذb 	لعز	ئم 	لتي ُضّمت عليها ضلوعهم فأصبحو	 يد,بو0 على 
	لعمل ال يعرفو0 كالًال �ال سأمًا، �يقد� لألّمة ,ُناسًا خاملين قد 
شغلهم 	لخياZ عن 	لحقيقة، �,لهاهم 	ألمل عن 	لعمل، �	للهو 

عن 	لجّد...
ُيما3#َ  Nلى ,89 مجر9  يدعو  	ألستا� (,� شفيق جبر�) 
�يصّو#  �كربها،   Xلحيا	 غّم  به  �ُيفَر|  	لوجو9   Zبه جما  �لُيدَ#
من 	لنفس عو	طفها �ميولها �من 	لطبيعة جمالها �جالها، �ْحَيها 
ح، �ال تهّمه ,ّمة  � �ال عا9	 ُتَصحَّ �Nلهامها، ال يعنيه ,خالm ُتقوَّ
 0N� ،ألخر�	لمالهي 	ال ,ُلهّية شأنه شأ0 N ال �طن، فهو ليس�

قاN Zنها >,ُلهية شريفة<!
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,� ,نه يطلب من شبابنا 	أل9با� ,ّال ير�	 في 	لحياN Xال 	للهو 
�	للعب، �,0 يكو0 كل مطلبهم منها لّذتهم فيها. يريد منهم ,0 
يكتفو	 بوصف ,حز	0 نفوسهم �,شجانها عن تصوير شقا� 	ألمة 
 ،Zلالستقال Zبها... كال يا ,ستا�! فنحن في حر8، في نضا	عذ�
في معركة، �,9با1نا ُقّو	9نا. فما�	 تكو0 حاZ جيش تركه ُقّو	b9 في 
	لمعركة تحت ,rيز 	لرصا� ��9ّ� 	لقنابل، �#	حو	 يفّتشو0 عن 
	لجماZ في ميد	0 	لمعركة ليصفوb �َيْنظمو	 فيه 	ألشعا# �يتخذ�	 
,نفسهم  همَّ  ,نفسهم  عن  بها  يفّرجو0  شريفة<  >,ُلهية  ,9بهم  من 

�غمها؟

 bهذ  غمر	 في  بأنفسهم  يلقو0  ,9با�  بل  ,ستا�!  يا  كال 
لها  �لو	�  ماضيًا  ألمتهم  سالحًا  ,9بهم  من  متخذين  	لحر8 
	نتهت  فإ�	  ألعصابها.  مخد#	ً  ال  لعزمها  باعثًا  يكو0  مرفوعًا، 
	لمعركة �	نجلى 	لغبا#، ��بو	 بالنصر �,صبح لهم في 	لدنيا كيا0، 

حّق لهم ,0 يلهو	 باألُلهية 	لشريفة 	لتي هي 	أل89.

 ،Xلحيا	0 لم يكن ,89 N أل89 ال يجد�	0 N :لى ,0 قلتN
 Uخلها، فيعر	حتى ُيحِكم صلته بها �يد Xلحيا	ال يكو0 ,89 �

َمو	طن 	لخير فيها فيدZّ عليها �,ماكن 	لشر فينّفر منها.

*   *   *
كا0 هذ	 	لكال� سنة ١٣٤٩هـ. كانت مو	rنة بين 9عوتين: 
للُخُلق  ,ُلهّية شريفة، �9عوX التخا�b سنا9	ً  9عوX لجعل 	أل89 
�عامًال لإلصال5 �سالحًا للنضاZ. فأيهما 	لذ� ُكتب له 	لنصر؟ 
	لمناضل  	لمخلص  	لمؤمن  للشاعر  	آل0  �	لتمجيد  	لتكريم  هل 
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,� للشاعر 	لفاسق 	لمفسد 	لناZr؟ لقد ,نكرنا على ,ستا�نا شفيق 
ننكر  ,ُلهية شريفة، فكيف ال  0N 	أل89  (قوًال)   Zقا جبر� ألنه 
على من جعله (فعًال) ,ُلهية �لكنها ليست شريفة �ال عفيفة �ال 
منهّن  يستبيح  	لنا3   بنا من   بالغافال يلهو  من  على  نظيفة؟ 
مو	طن 	لجماZ 	لظاهر �	لخفّي، ثم ال يجد في نفسه حيا� يحمله 
على ,0 يسكت، �ال يلقى في 	لنا3 قّوX تضطّرb ,0 يكتم، فال 
يكفيه ,0ْ جنى حتى يصف جناياته مفاخر	ً بها �	كر	ً تفاصيلها في 
شعر جميل، فيفتن 	لنا3َ جماZُ شعرb �تعمى عيونهم عّما صنع 
	لعربي   Xغير� 	لمؤمن  تقو�  فقد  َمن  يأتي  ثم  بناتهم!   w	بأعر
 Zفع عنه، �يشتم من ,جله من يقو	لرجل، فيثني عليه �يد	 Xنخو�

له كلمة 	لحّق �يعلن فيه حكم 	هللا!

�	ضطربت  	ألحكا�  	ختلطت  حتى  ,صابنا  	لذ�  فما 
	لمو	rين، �هبط 	لعالي كما يهبط 	لذهب Nلى قعر 	لما�، �عال 
	لحقير كما تعلو 	لبعرN Xلى 	لسطح؟ ,هذ	 هو 	لمسخ 	لذ� كتبه 	هللا 

على من كا0 قبلنا؟

Nنه ما خال عصر من شعر	� ,�تو	 	لفّن 	لجميل �ُحرمو	 	لخلق 
	لنطق �لم ُيعطَو	 قلوبًا تخفق بحب  	لنبيل، ,ُعطُو	 ,لسنة تحسن 
	لحّق، كا0 بّشاٌ# شاعر	ً فاسقًا �قحًا ال يستحي ,0 يعلن ما فعل، 
�كا0 ,بو نو	3 ,فسق �,�قح، �لكن ما عرU تا#يخ 	أل89 	لعربي 
من غا� في حمأX 	لر�يلة �غطس بر,سه في ,نجاسها، �غمس 
معه من بنا 	لنا3 َمن النت معه �تبعته، ثم خر| باألقذ	# على 
ثيابه، بالر	ئحة تفو5 من ,طر	فه، ليصف ما جر� له بشعر جميل ال 
شك في جماله، #	ئع ال مر	� في #�عته، �لكنه نجس نجس! لم 
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يخجل به أل0 ما مأل عينيه مّما كا0 في 	لحفرX 	لتي نزZ فيها منعه 
,0 ير� صنعه فيخجل مّما صنع. لقد #كبه شيطا0 شهوته حما#	ً 
َ�لوًال Nلى غايته، فمضى مسرعًا ال هو يقف �ال يصاU9 من َيِقفه، 

بل يأتي من يد	فع عنه.

فكيف يكو0 عربيًا �يكو0 مسلمًا �يكو0 >شريفًا< من يقيم 
نفسه حا#سًا لألنجا3 مد	فعًا عن لصو� 	ألعر	w؟ لقد ,9#كت 
من ,كثر من ,#بعين سنة خطر هذb >	لشجرX 	لملعونة< يو� نبتت 
في طريق 	أل89 نبتًة ضئيلة هزيلة فحّذ#ُ منها، �قلت في مجلة 
	قلعوها قبل ,0 تغلظ ساقها �تطوZ ,غصانها �يعظم  >	لرسالة<: 
 صا# حتى  تحذير�،  سمعو	  فما  عليها.  تقد#�	  فال  شوكها 
 عثرX في طريق 	أل89 تمّزm بشوكها 	لساّ� ثيا8َ 	لبنا 	لغرير	
,فنأخذ ِشعر	ً جميًال �,9بًا #فيعًا، علينا  ثيا8.  فتدُعهن عر	يا بال 
 bبناتنا؟ �لو كانت هذ  w	فتياتنا �,عر  mثمنه من ,خال ,0 ندفع 
هذ	  عن  للدفا�  	لشيطا0)  (لحسا8  يتطو�  َمن  لبنِت  	لمبا9لة 
 b0 #ضي فأبعدN لعصيا0 ,� ألخته، ,فكا0 يرضى بها؟	� mلفسو	

.b	هللا �,خز	

سنة  �خمسين  خمس  من  �,نا  باأل89،  مشتغل  #جل  ,نا 
,كتب �,نشر �لي صفحا ال يستطيع ,عد� 	ألعد	� ,0 ينكر ,نها 
من جيد 	أل89، �,نا مع هذ	 ,قوZ: لعنة 	هللا على 	أل89 �على 
�فقد  	لدين  بذها8  Nال  يجي�  ال  كا0   	�N 	لفّن،  �على  	لشعر 

.w	ألعر	هتك � Uلعفا	ضيا� � ،Uلشر	

*   *   *
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-٥٦-
في َسَلْمَية

تركتموني في �خر 	لحلقة ٤٥ �قد عطلت >	لّسلطة< 	لصحيفَة 
 َفُسّد ُقوتي �قوَ عيالي منها،  	لتي كنت ,عمل فيها �,ستمّد 
,مامي 	لمسالك �,ُغلقت 	ألبو	N ،8ال با8 	لوظيفة 	لذ� كنت ,مّر 

به من قبل فأُعِرw عنه �ُيفَتح لي فآبى 9خوله. �لكن:
فما حيلُة 	لمضطّر Nّال #كوُبها�N	 لم يكن Nّال 	ألسّنُة مرَكبًا

فذهبت Nلى �r	X# 	لمعا#U فتسلمت هذ	 	لكتا8:
"�9لة سو#ية، �r	X# 	لمعا#U، 	لديو	0 #قم ٥٥/ ٢٣٤٤.

لحضرX 	لسيد علي 	لطنطا�� 	لمحتَر�، 9مشق.
#,ينا تعيينكم معّلمًا مالrمًا في مد#سة َسَلمية، فنرغب Nليكم 

,0 تباشر�	 �ظيفتكم هذb. �	لسال� عليكم.
9مشق في ١٠ نيسا0 ١٩٣٢. 
�rير 	لمعا#U محمد كر9 علي".

ثالثة ,سطر، �لكنها بّدَلت مسا# حياتي؛ �ضعتني في طريق 
جديد ,�له �	ضح بّين �لكن نهايته غامضة خفّية، ألنها 	لمستقَبل 
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	لذ� ,سدZ 	هللا عليه ستا#	ً حاجبًا لم يكشفه ألحد، لكن يشّقه 
قليًال لمن يشا� بمقد	# ما يشا�. Nنه عمل جديد في بلد جديد، 
با8  من   Zقو,� �,لفته،  عرفته  فالتعليم  	لتعليم  بالعمل  ,عني  ال 
ما#سته. �لكن  ما   Z�, فيه من  Nني نجحت  	هللا:  بنعمة  	لتحّد§ 

,عني حياX 	لموظف، فهل ,قد# عليها؟ 
�هو  ,مر  كل  يطيع  	لذ�  هو  (عندهم)  	لصالح  	لموظف 
 ،w	العتر	 عن  لسانه  �يمسك  بالتنفيذ  يديه  يطلق  صامت؛ 
,#جل  لهم على   bتقدير بمر	تبهم �#�	تبهم �يقيم   Zلرجا	 يقيس 
كر	سيهم، فمن كا0 ,على #تبة �,كثر #	تبًا �,ضخم كرسيًا كا0 هو 
 w�ّ#, 0, ألعلم! فهل ,ستطيع	ألفهم، �كا0 	كا0 هو � ،� 	لمقدَّ
نفسي على هذ	 	لسلو� ألكو0 	لموظف 	لصالح؟ هل ,مشي ُمِكبًا 

على �جهي من كثرX 	النحنا� ليقولو	 Nني مثاZ 	العتد	Z؟
 Zبذ, �,نا  �كر	متي،  حّريتي  حياتي  في  ,قتنيه  ما  ,ثمن   0N
حياتي ليسلما لي �ال ,بذلهما لتسلم لي حياتي، فكيف ,قّيد حّريتي 
بحبل 	لوظيفة �,Z�ُِّ كر	متي بالخضو� للر1سا�؟ ,نا ,�Zّ ,ما� 	هللا 
جباههم  �ضعو	  لّما  	أل�لو0  �	لمسلمو0  عّز،  ,مامه   ّZلذ	 أل0 
على 	أل#w �الָד هللا ,عّزهم 	هللا حتى �ضع 	لجبابرX #�1سهم عند 
,قد	مهم. �,نا ,خضع لحكم 	لشر� أل0 	هللا هو 	لذ� شرعه �,مَرنا 
فيه مصلحة  منا �يكو0  ,�لو 	ألمر   bُيقّر 	لذ�  باتباعه، �للقانو0 
 لنا �ال يخالف شر� #بنا. �لكني لم ,�Zّ يومًا لرئيس �ال 	نقد
غا# ,مامه، لهذ	 كله لم ,ُكن  لشهوته في 	لتحّكم �ال 	ستشعر 	لصَّ

موظفًا طّيعًا منقا9	ً بل كنت (عندهم) مشاكسًا مشاغبًا.
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بل  	لد�	�  موعد  عن  ,تأخر  ال  عملي  على  ,�	ظب  كنت 
,سبقه، �,قو� بالعمل كامًال ال ,نقص منه بل ,rيد عليه، ,عطي 
	لذ�  بالحّق  للر1سا�   Uلوظيفة �قتي كله �جهد� كله، �,عتر	
فإ0   ،Uلعر	 يقتضيه  	لذ�  باأل89  �,عاملهم  	لقانو0  لهم   bقّر,
طلبو	 مني ,كثر من �لك ,� سا�موني على عّزX نفسي �كر	متها لم 

يجد�	 عند� Nال 	إلبا�.
فينا  تكا9 تكو0   Xحد	لمسلك ثال§: �	 يحملني على هذ	 
	إلفر	} في  	لبد	�X، هي  بقيت من عهد  	لعر8 جميعًا،  معشر 
>	لفر9ية<. 0N كل �	حد منا يشعر ,نه جماعة �,نه ,مة �حدb، يريد 
 bفإ0 جا� على يد غير ،bلكن بشر} ,0 يجي� على يد bلنفع لبلد	
َنِفسه عليه �ترّبص به 	لعثر	 �	لسقطا. �	لو	عظ يدعو 	لنا3 
Nلى 	هللا �يرّغبهم في 	لتقو�، فإ0 	تقو	 عن طريق غيرb �جد عليه 

�#ّبما تنّكر له! 
�نحن جميعًا نكرb 	لنقد �ال نصبر عليه �نضيق بالمعا#ضة 
 0N� ً للشاعر	عد� �ال نحتملها؛ 0N ,نت نقد 9يو	0 شعر صر
تكلمت عن كتا8 صر خصمًا لمؤلف 	لكتا8، لذلك قّلت فينا 
	ألعماZ 	لجماعية، �0N ُ�جَد فقد #�حها �صا# -غالبًا- 
مؤسسة فر9ية: 	لفعل فيها لو	حد �	السم للجماعة، كأ0 	هللا خلقنا 
 bلثو� فتقشر	لثو� (في شكله ال في #يحه): تأخذ #,3 	 Zعلى مثا
َتْلَق فيها  فتجد فيه #�1سًا ,صغر منه، فاقشر ,حد هذb 	لر3�1 

#�1سًا ,خر� صغا#	ً، فنحن مثل 	لثو� كلنا 3�1#!
	النتد	8  ,يا�  منا   �#9, َمن  	لشا�،  ,هَل  ففينا  	لثانية:  ,ما 
ُحّكامنا من  	أليا�، حين كا0  (�هو 	الستعما#) �ما شابهها من 
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غيرنا �كنا نر� مو	التهم �نبًا �طاعتهم ضعفًا �مدحهم جريمة، 
نتمّر9 عليهم. �بقَيت  ,�	مرهم �,0  ,0 نعصي  	لبطولة  �كا0 من 
في نفسي بقّية من هذ	 	لشعو# Nلى 	آل0، حتى Nنني ,تحّر| حين 
,مد5 من 	لحكا� َمن هو صالح في نفسه ُمصلح في عمله مستحّق 
للمد5 ما في مدحه ظلم �ال فيه معّرX، �لكنه ,ثر ما نشأ عليه 

�لم ,تخلص منه.
	لثالثة: فّي ,نا خاّصة، هي ,نني ُخلقت ,بِّيًا على 	لظلم منيعًا 
على 	الستبد	9، ال ,حتر� 	لكر	سي بل َمن كا0 عليها مّمن يستحّق 
كا0  هؤال�  من  يكن  لم  فإ0  �فضله،  �علمه  لصالحه  	الحتر	� 
	لكرسي -فا#غًا- ,كبَر في نفسي �,مأل لعيني من 	لرئيس 	لقاعد 

على 	لكرسي! 
لذلك كانت حياتي في 	لوظيفة صد	مًا �عر	كًا �نقًال مستمر	ً 
	لَجَهلة ,�  من مكاN 0لى مكا0. ثم Nني لم ,ُكن ,قُصر نز	عي مع 
مع 	لظالمين من 	لر1سا� على مكا0 	لعمل، بل ,نقله بقلمي Nلى 
�,حمله  	لجمر،  متوقد  على  �,قّلبهم  نا#	ً  به  ,ُصليهم  	لصحف 
بلساني Nلى 	لمنابر ,#جمهم من فوقها بنقد صاm9 ,شّد من �قع 
	لحجا#X على #�1سهم. على ,ني ,لين لمن يلقاني منهم باأل89 
(�	أل89 �	جب في لقا� 	لكبير بالصغير مثل �جوبه على 	لصغير 
يكو0   0, بشر}   ،Uباإلنصا يعاملني  �لمن  	لكبير)  لقائه  عند 
 �, فاسقًا  فإ0 كا0  	لنفس،  	لسريرX شريف  	لسيرX طاهر  مستقيم 
 Zنالني منه ,جز� �	الحتر	ً لم ,َلِْن �لو ,�الني ,كبر 	منحرفًا ,� فاسد

	لنفع.
*   *   *
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��هبت لتسّلم عملي في َسَلمية(١). ما �هبت بنفسية موظف 
جديد يتهيب 	لعمل �يتهيأ لمقابلة 	لر1سا�، بل بنفسية شا8ّ معتّز 
 Uلحر�	 على  	لنقط  مو	قع  �بدلتم  	لكلمة  �لو صّحفتم  بنفسه. 
�بين  	لغر�#،  بعض  مغتر	ً  كنت  فلقد  	لو	قع،  عن  	بتعدتم  لما 
	العتز	r �	الغتر	# فرm يسير. �كيف ال يصيب 	لغر�# شابًا صا# 
�ِ�ْكر  	أل89  في   0r�� 	لشبا8،  في  �rعامة  	لبلد  في  	سم  له 
في 	لخطبا� �مشا#كة في 	لتأليف، �معرفة بكبا# #جاZ 	لسياسة 

�	لعلم �	أل89، �هو لم يجا�r 	لر	بعة �	لعشرين؟
�كانت هذb هي 	لمرX 	لثانية 	لتي ,خر| فيها من 9مشق. ففي 
	أل�لى (,� قبل ,#بع سنين) كانت سفرتي Nلى مصر �قد عرفتم 
خبرها، �هذb 	لثانية. �هبت في 	أل�لى بالقطا# Nلى حيفا �#كبت 
ثالثة  فتمشي  9مشق  من  تخر|  حمص:  Nلى   X#لسيا	 	لثانية  في 
عشر كيًال في طرU 	لغوطة، Nلى �9ما 	لتي كانت بلدX 	ألعنا8 
فأصا8 كر�مها (	لتي كانت تمتد ,كياًال) �فٌة �هبت بها، تمر في 
 bلتي تعصر	 bلزيتو0 �فيها معاصر	ليها على َحَرْستا بلد N لطريق	
	سم  (�,ظّن  بَحَرْستا  	آل0  9مشق  	تصَلت  �قد  له،  نظير  rيتًا ال 
 �9ما Nلى rلمحر�سة)، ثم بد�ما، ثم جا�	 bحرستا سريانيًا معنا
	لقصير (�	لقصير مثل َشها# هنا �	لعصفو#ية في بير� �	لعباسية 

______________________
	ليا�)،  �بتشديد  (بالتعريف  	لسلمّية  هو  	لنا3  بين  	لشائع  	سمها   (١)
مفتوحة:  يا�  بعدها  ساكنة  �بميم  تعريف  بال  ,نه  فيه  �	لصحيح 

>َسَلْمَية<، كذ	 �9# في معجم ياقو �في بيت ألبي فر	3:
�جئَن Nلى َسَلْميَة حين شاباَعبْر0َ بماسٍح �	لليُل ِطفلٌ

 �في بيت للمتنبي صد#b: >تثير على َسَلْمَيَة ُمْسَبِطّر	< (مجاهد).
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في مصر؛ فيها مستشفى 	ألمر	w 	لعقلية)، ثم تمّر بقربة َعْد#	، 
�ُضَمْير 	لتي مّر بها ��كرها 	لمتنبي:

ندُ�لئن تركَن ُضَمير	ً عن مياِمننا �9ّعُتهم  لمن  َليحُدثّن 
منها  	لتي هبط  	لعقا8  ثنّية  (	لثنايا، �هي  	لتنايا  ترتقي  ثّم 
خالد سيد ُقّو	9 	لتا#يخ 	لقديم لما جا� من 	لعر	m)، ثم تمّر بالنَّْبك 
�منطقة َيبر�9، �هي ,على مصايف لبنا0 	لشرقي، ثم يهبط بك 
	لطريق Nلى حمص، �طوله مئة �سّتو0 كيًال في نهاية كل ,#بعين 
	لقطيفة  �هي  للقو	فل،  �محّطة  ,ثر�  خا0  فيه   Zمنز منها  كيًال 
�	لّنبك �حسية، �كانت لها مقاصد ,خر� هي ,نها كانت مر	كز 
	تصاZ، فكا0 	لرسل يصلوN 0ليها على خيولهم 	لمتَعبة فيجد�0 
�#بما  بخيولهم،  فيستبدلونها  مستريحة   Xُمَعّد ,خر�  خيوًال 
Nلى #سل �خرين مستِعّدين فحملوها �نزلو	 هم  	لرسائل  سّلمو	 
فاستر	حو	، فيمشي 	لبريد ,بد	ً ليًال �نها#	ً. �هذb 	لخانا متصلة 
من 9مشق Nلى حلب. �عندنا سلسلة من 	لقال� مبنّية كلها على 
تالZ صناعية، ,كمُلها �,جمُلها قلعة حلب، �Nلى 	لجنو8 منها 
قلعة حماX �قلعة حمص، �من حلب Nلى 	لشرm قلعة 	لموصل 
�قد  بعضها.  َتخّر8  �قد   ،�كركو �قلعة  (,#بيل)  ,#بل  �قلعة 

مر# بها لّما عد من 	لعر	m، �سيأتيكم خبر �لك.
�كا0 عندهم ,سلو8 �خر لالتصاال 	لسريعة 	هتمو	 به ,يا� 
هجو� 	لتتا# �	لمغوZ: نير	0 توقد ليًال �N	 كا0 هجو�، فإ�	 #�ها 
 m	لعر	لخبر من 	ً مثلها، فينتقل 	نا# 	لثاني ,�قد�	لمركز 	من في 
Nلى 	لشا� في ,قصر 	أل�قا، �في 	لنها# يجعلو0 بدZ 	لنا# 9خانًا 

كثيفًا ُير� من بعيد.
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,بعد  Nلى  شماًال  9مشق  فيها   rجا�,  Xمر  Z�, تلك  �كانت 
من 	لنبك، فكنت ,تأمل 	لمشاهد من حولي �,#قب 	لطريق من 
 Xلسفر	حد� حقيَبَتّي كما سقطت في N خلفي، ,خشى ,0 تسقط
	أل�لى في طريق حيفا. فلما طاZ 	لطريق مللت �,غمضت عيني، 
�لكن ما نمت أل0 مقعد 	لسيا#X كسر ظهر�، فقد كا0 ُصلبًا عاليًا 
 	لسيا#	  bهذ �ال  	لمريحة  	لمقاعد   bهذ تُكن  لم  	لظهر،  قائم 
,ني  �	�كر�	  	لصيف.  في   X9 	لمبرَّ 	لشتا�  في   Xلمدّفأ	 	لفسيحة 
,تكلم عن سنة ١٩٣٢، ,� عّما كا0 قبَل خمسين سنة. �لم يكن 
في 	لسيا#X ممّر من 9	خلها، بل كانت مقاعدها موصولة مصفوفة 
صفوفًا ال يوصل Nلى ,حدها Nال من با8 	لسيا#X ,� من نافذتها، 
 w#أل	لشا� �نزعنا من 	 ,لغيناها في  	لتي  	لتر	�   كانت كعربا
خطوطها، �مّر مّدX ثم #,يتها ,مامي قد عا9 كما كانت بِقَدمها 
 �بِِهَرمها �بَسَقِمها، �لكن في بر�كسل لّما �هبت Nليها، قد 9ّ#ُ
.�Nلى ,هلها أل0 	لشركة 	لتي كانت عندنا بلجيكية جا� من هنا

 wيتخيل شكلها �يفّكر فيها �يعر Xجديد Xلقا�9 على بلد	0 N
في �هنه 	لصو# 	لممكنة لها، �لكن صرفني عن �لك تعبي في 
	لهو	� �بر9 ,حا9يث   X9لطريق، �بر�	  Zمركبي، �مللي من طو
 Uلِقفا	� Zبالرّكا8 فوقها �بالسال 	لرفقا�، �,0 	لمقاعد 	متأل
 Xألخير شا	لصف 	نه كا0 في N مامها �فيما بينها، حتى, Zألحما	�
تقوZ طوZ 	لطريق >با�< �,طفاZ يبكو0 يصرخو0 >�	�<، �	لفكر 

ضا� بين با� ��	�.
نسب  ُمنِكر�  يقوله  ما  Nال  َسَلمية  عن  �هني  في  يكن  لم 
جّدهم  يكن  لم  منها،  كا0  (	لقّد	5)  جّدهم   0, من  	لفاطميين 
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 �, نسبتهم  تحقيق  	آل0  ,#يد  فما  ,علم،  �	هللا  علويًا  �ال  فاطميًا 
خا0،  �غا  ,تبا�  من  	إلسماعيليين   Xبلد �,نها  	فتر	ئهم.   Nثبا
ينظر�N 0ليه نظرX تقديس �يعاملونه معاملة عباX9(١). �,نها ُفتحت 
فيها �نحن في ,�	ئل 	لمد#سة 	لثانوية مد#سة r#	عية، بذلو	 لها 
كر	ئم 	ألمو	Z �جا�1ها بأفاضل 	لرجاZ �لم يبخلو	 عليها بشر	� 
	النتسا8  Nلى  	لتالميذ  	لمعّد	، �9عو	  ,جَو9 	آلال �,فضل 
Nليها ��عد�هم �مّنوهم، فما 	ستجا8 لهم Nال نفر من #فاقنا كانو	 

______________________
(١) حينما نشر 	لشيخ هذb 	لذكريا في جريدX >	لشرm 	أل�سط< ختم 
	لحلقة 	لسّتين منها بحاشية عنو	نها >تصحيح �توضيح< لم تر9 في 
	لطبعة 	لسابقة من هذ	 	لكتا8، �قد �جد 9N#	جها في هذ	 	لموضع 
مفيد	ً، �فيها: "تلّقيت #سالة من 	ألستا� في 	لجامعة 	إلسالمية في 
	لمدينة ,حمد 	ألحمد 	لذ� كا0 من تالميذ� سنة ١٩٣٨ يقوZ فيها 
0N ,هل سلمية ليسو	 جميعًا من 	إلسماعيلية، بل 0N ثلثهم من ,هل 
	لسّنة �	لجماعة �من 	لسلفيين، �هو من هؤال�. �,نا ,�كر ,نه كا0 
في سلمية لّما كنت معّلمًا فيها سنة ١٩٣٢ #جل سّني 	سمه محمد 
,فند� 	لجند� بنى مسجد	ً فيها �له جماعة، �لست ,9#� 	آل0 ما 
صلة سامي 	لجند� به. �هذ	 توضيح �تصحيح لما قلت، �من كا0 

لديه علم عن هذ	 	ألمر فليتفّضل بإعالنه".
قلت: �قد �جد في 	لد#	سة 	لتي كتبها محمد 	لمبا#� عا� ١٩٥٨ 
�سّماها >تركيب 	لمجتمع 	لسو#�< (�ُنشر من قريب) ,0 بعض 
علما� حمص قامو	 بالدعوN Xلى 	إلسال� 	لسّني في قر� سلمية في 
	لفرنسيو0  �	نتبه  ,هلها،  من  كثيٌر  فتسّنَن  	لفرنسي  	النتد	8  ,يا� 
فأخرجو	 هؤال� 	لعلما�، �بقي من عاN 9لى 	إلسال� من 	لنا3 على 
Nسماعيلي  Nلى قسمين  	نقسمت  قد  	ألسر  بعض   0N Nسالمه، حتى 

�سني، �حصلت بين 	لفريقين مصا9ما �مشاجر	 (مجاهد).
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 X#فانطبَعت بذلك صو .من ,ضعفنا في 	لعلو� �,قّلنا في 	لد#جا
سيئة لها في نفسي.

ثم 	نصرفت 	لحكومة عنها �كأنها يئست منها، فتركت من 
 Xستغنت عن خير	ستهم فيها، �	9# 	لتالميذ ليكملو	كا0 فيها من 
9يا#  كاآلثا#:  �جدتها  بلغتها  فلما  Nلغا�ها.   �قر# ,ساتذتها، 

�لكن ما فيها 9ّيا#، صر5 عامر �لكن:
Xًُفجا�  bُساكنو عنه  �مقابُرbتحّمَل   bُ#ُ�9ُ سو	ً�   فعا9َْ

مشاتل صّو5 نبُتها �يبس r#عها، �بساتين ماتت ,شجا#ها 
صا#  جديدها؛   §ّ#� حديدها  صد�   ��ال ثما#ها،   �با9

	لقصر قبر	ً �صا# 	لو	قع �كر�.
بقعًا  Nال  �	كرتي  من  سَلمية   X#صو 	آل0  	أليا�  محت  لقد 
منها ثبتت ,لو	ُنها على مّر 	لزما0، حتى ,#	ها 	ليو� -بعد نصف 
قر0 كامل- �	ضحة ظاهرX كأنما هي قد ُ#ِسمت ,مس. لّما #كبت 
	لسيا#X من 9مشق كا0 قد بقي من 	لسنة 	لمد#سية شهر	0 	ثنا0. 
,حملها  	لتي  	لكتب  ,ختا#  جئت  لّما  �لكني  هذ	،  ,علم  �كنت 
,نه  فأ#�  �	لثاني  يفيدني،  Nنه   Zفأقو 	لكتا8   �#, كنت  معي 
 ،b1صدقا, هم  مثلي)  	لعلم  طالب   �,) 	لعالِم  �كتُب  يسّليني... 
�ال تطا�عني نفسي في 	لتخلي عن ,حد من ,صدقائي، بل Nنني 
لطوZ معاشرتي 	لكتب �	بتعا�9 (Nال عند 	الضطر	#) عن 	لنا3 
,فيض عليها صفا 	ألحيا� من 	ألصدقا�، فهذ	 مخلص �لكنه 
قبيح 	لصو#X صعب 	لِعشرX، �هذ	 عالِم مّطلع �معّلم نافع �لكنه 
ثقيل 	لد� بعيد عن 	لقلب، �هذ	 خفيف 	لر�5 يسّليك �يطربك 
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لكن ال تخر| من صحبته بطائل، �هذ	 حبيب Nليك ال تمّل #فقته 
عليك...   wمفر� �لكنه  Nليك  بغيض  فرقته، �هذ	  تحتمل  �ال 
لدّ�  يبَق  لم  ,نه  لقر	�تها عاما0، مع  يتسع  كتبًا ال  �قد جمعت 
	لثانية من كلية  	لسنة  	متحا0، فقد كنت في  Nال شهر	0 �عند� 
 Zلما	إلنسا0 طّما�، يجمع من 	لكن � 	هذ Uكنت ,عر� .mلحقو	
ما ال ينفقه �من 	لكتب ما ال يقرb1 �من 	للبا3 ما ال يلبسه، يريد 
 0N� ،أللفين	نالها طلب  فإ0  يبتغي 	أللف  ,0 يملك كل شي�. 
�صل Nلى 	لمليو0 طمح Nلى 	لمليونين، �لو كا0 له �	9ٍ من �هب 
البتغى له ثانيًا، �ال يمأل عين 	بن �N �9ال 	لتر	8، �يتو8 	هللا على 

من تا8، ,� كما قاZ #سوZ 	هللا ‘.
*   *   *

خرجت من 9مشق صباحًا، �كنت ,#جو ,0 ,بلغ سلمية قبل 
 Xببلد ليًال، فوجدتها ,شبه شي�  بلغتها Nال  	لتالميذ فما   U	نصر	
�,نا  فيها  �#,يت   ،Xببحر تحيط  كالتي  �حولها صحر	�   (١)Xَبْحر
في 	لسيا#X مضا#8 بد�، خيامهم قائمة �ماشيتهم سائمة، �في 
�سطها قهوX فوقها بنا� جديد، كالذ� تر�نه �سط بحرX لكنه ,كبر 
�,على. �بحرX على 	لطريق Nلى مكة، فال يكا9 	لماّ# بها يتأملها 
أل0 بصرb موّجه Nلى غايته فهو يريد بلوغها، فال يتنّبه Nلى ما يمر 
به في 	لطريق Nليها، �سلمية غاية لقاصدها، ينقطع 	لطريق عندها 

فال يصل Nلى مدينة بعدها. 
منها  فخر|   ،Xلقهو	 ,ما�  	لبلد  #حبة  في   X#لسيا	 ��قفت 

______________________
	للغة  في   >Xلَبحر	<�  ،Xجد� مكة  بين  	لقديم  	لطريق  منتصف  في   (١)

.مجتَمع 	لبيو
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,0 مدير   	ستقبالي. ��جد 	نتظا#  	لقاعد�0 في  بي  	لمرّحبو0 
	أل�#فلي  ,فند�  (باكير)  بكر  	لنبيل  	لطّيب  	لرجل  	لمد#سة هو 
 ،(Xهو من حما�) ئية	البتد	لمد#سة 	 	لذ� كا0 من معّلمينا في 
��جد 	ثنين من 	لمعلمين فيها كانا معنا في 	لمد#سة: 	لشيخ 
كأننا  نتحد§  �قعدنا  ,فند�.  	لبا#� شعيب  �	لرّسا�  لطفي  منير 

متعا#فو0 متآلفو0 طوZ 	لعمر، �كنت موضع 	لتكريم.
ألنه  قا�9،  قد�   0N يأنْس  	لمنقطعة  	لقرية  في  َيِعْش  �من 
 Xلحيا	لعزلة �ملل 	جه جديد معه خبر جديد، يبّد9 به �حشة �
	إلخو	0  بهؤال�  	ألنس  من   Xنشو في  كنت  فقد  ,نا  ,ما  	لرتيبة. 
�بما ,حسست من 	ألما0 �	الطمئنا0، �بالهد�� 	لذ� ,ُقِد� عليه 
	لطلبة  �لجنة   Xلجريد	 في  �	لضجيج  	لصخب  بعد  فيه  �,عيش 
 �	لخطب �	لمظاهر	 �مصا9ما 	لشرطة �مناظر	 �مهاتر	
	لصحف... في بلد جديد �مل ,0 ,جد فيه طريفًا مشّوقًا. ثم Nني 
بينهم   Uنهم طّيبو0 ال خال,  Zأل�	للقا� 	 بد	 لي من  بين Nخو	0 
Nني  ثم  	لمحّبة �	لو9	9.  Nال  يبد�-  بينهم -كما  ما  تباغض،  �ال 
سّت  هو  كافيًا،  مرّتبًا  ��خذ   mrلر	 ,بو	8   mطَر من  سأستريح 
�ثالثو0 ليرX (تعدZ بسعر 	ليو� 	ثنين �عشرين #ياًال). �لك كا0 
مرتبي في 	لشهر، ,� ,قّل من ثمن بطيخة �	حدX ,� كيل بلح في 
,يامنا هذb! بثمن بطيخة ,نفق على نفسي هنا �على Nخوتي �عّمتي 
في 	لشا� شهر	ً كامًال ألنني كنت ,شتر� بها قبل خمسين سنة ما ال 

!Zآل0 بألَفي #يا	ُيشتر� 
�صحبت  بيوتهم،  Nلى  	لمعلمو0  فذهب  	لجميع  �	نفّض 
	لمدير Nلى 9	# 	لسيد (	لذ� صا# من بعُد شيخًا بجّبة �عمامة) منير 
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 ،لطفي 	لذ� 9عانا Nلى 	لعشا�. �كنت من صغر� ,كرb 	لدعو	
ُسّنة 9	ئمة ال ,حيد عنها كما  	تخذ #فضها  ,ُكن قد  لم  �لكني 
,فعل من عشر سنو	. �,نا ال ,حّبذ 	لمخالفة عن سنة #سوZ 	هللا 
‘، فُسّنته هي 	لطريق 	لمستقيم �هي 	لر,� 	لحكيم، �ال ,9عو 
	لمسلم فهي  Nجابة 9عوX 	أل�  Nلى   b9عو, بل  تقليد�  Nلى  ,حد	ً 
من حّقه عليك، �,نا ,ستغفر 	هللا من #فضها �	لهر8 منها، �ما 
فعلت �لك Nال ألنه �َنُس لحالي �,عو0 على Nنجاr ,عمالي �,حفظ 
لوقتي، �لو ,ني ,جبت كل 9عوX �	ستقبلت كل قا�9 ��9ّعت كل 
مسافر �هنأ كل مسر�# �عّزيت كل ُمصا8 (�كل هذ	 مطلو8 
محبو8، يقّو� 	لمحبة �يزيد 	أللفة) لو فعلته لما كتبت شيئًا �ال 

خطبت �ال حاضر �لما �جد �قتًا لمطالعةٍ �ال لمر	جعةٍ.
�حياتي كلها ثلثها نو�، �ثلثها عمل ال بد منه �ال َغنا� عنه، 
�غذ	�  نفسي  ,نس  فهي  	لمطالعة،  في   bكثر, ,نفق  منها  �	لباقي 
لعمر�(١) ألغضبت   �	عتذ# Nيا9   Xجبت 9عو, ,ني  �لو  عقلي. 
َعْمر	ً، لذلك ,عّم باالعتذ	# 	لجميَع �,ستغفر 	هللا. �من عذ#� ,0 
من يدعوني يطعمني ما هو ,لّذ من طعامي 	لمعتا9، �لكنه يسلبني 
يأكله  من  �	نتقا�  نوعه  �تحديد  	ألكل  �قت  	ختيا#  في  حّريتي 
معي، �#بما ,طعمني ما ال ,#يد مع من ال ,حب في غير 	لوقت 

______________________
	آل0  Nلى  بلغو	  	لذين  ,حفا�9  من  حتاحت  �عمر�  	لطّبا�  Nيا9   (١)
عشرين، منهم من 	ألطبا� �	لمهندسين، كما بلغ ,�ال9 	ألحفاN 9لى 

	آل0 (١٤٠٤) ثمانية، �ّفقهم 	هللا Nلى ما يرضيه.
	ثنين �عشرين، �بلغ ,�ال9هم  	ثنين فصا#�	   Xلَحَفد	  9	r قلت: ثم

(�,نا ,عّد هذ	 	لجز� للنشر) سبعة �,#بعين (مجاهد).
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,نصح  	لدعو	، �ال  فيه. لذلك ,هر8 من  �كل   0, ,#يد  	لذ� 
,حد	ً ,0 يفعل فعلي. 

لها  ُيتكلَّف  	لتي   	لرسمية �	لدعو	 	لوالئم  �هذ	 كله في 
,ما ,0 ,كو0 عند صديق ال ,حتشمه فيحين موعد  �ُيحتَفل بها، 
	لطعا� فيأتي بما تيّسر، ,� يكو0 عند� فأقّد� له ما حضر، فهذ	 
من با8 �خر. �من هذ	 	لبا8 	آلخر كا0 عشا1نا ,نا �	لمدير عند 
	لمقا�<،  >قائم  نز�#   0, 	قتر5  	لعشا�  ُقضي  �لّما  منير،  ,خينا 
هي:  عندنا  	إل9	#ية   �	لتقسيما للمنطقة.  	إل9	#�  	لرئيس   �,
>	لناحية<، �يتألف >	لقضا�< من عد9 من 	لنو	حي �يكو0 #ئيسه 
�تتألف  عثماني،  تعبير  �هو  	لقائْمَقا�)  (�يدعونه  	لمقا�  قائم 

>	لمحافظة< من عد9 من 	ألقضية �#ئيسها >	لمحافظ<.
�في 	لقضا� محكمة شرعية فيها قاwٍ شرعي تنظر في 9عا�� 
في  تنظر  فيها حاكم صلح  	لشخصية، �محكمة صلح   Z	ألحو	
 ،>Zمالية فيها >مدير ما Xئر	9� ،(منها Xلصغير	) ألخر�	لقضايا 	
�9	ئرX عقا#ية �9	ئرX ِصّحية، �ضابط 	ألحو	Z 	لمدنية (�يسّمونه 
مأمو# 	لنفو3)، �مخفر للد#� يقو� عليه ضابط يأتمر بأمر قائم 
 Uلمصر	عة �	لز#	 	لمقا�، �	لمفتي �موظف 	أل�قاU �موظف 

	لز#	عي، كلٌّ يتبع �r	#ته. �لقائم 	لمقا� 	إلشر	U 	لعا�.
,مر  	لمقا�  لقائم  	لجديد  	لموظف   X#ياr بأ0  �,فهمني 
متعا#U ال بد منه �هو >تقليد #سمي<، فذهبنا Nليه في بيته. �كا0 
,مير	ً من ,مر	� 	لمنطقة �قو#	ً مهيبًا ليس على شي� من 	لعلم �لكنه 
�يقر,  بي  بأنه كا0 يسمع   Zمرّحبًا �قا فاستقبلني  	لطبع،  مهذ8 
,ني  ,� ,0 ,ظهر  مقاالتي �يتابع ,خبا#�، �كا0 علّي ,0 ,صّدقه 
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مصّدقه! ��جد 	لموظفين يجلسو0 حوله كأ0 على #�1سهم 
	لطير فال يتحركو0 خشية ,0 تطير، ,ما ,نا فلم يكن على #,سي Nال 
طربوشي... ��جدتهم يعّظمو0 فيه 	لكرسي ال  ينظر�N 0ال Nليه، 
�,نا Nنما ,#� 	لرجل �,كلمه �,عطيه قد# ما يعطيني، فلما #,يته 
يسألني  بتهذيب �,89، ��جدته  بأ89 �تهذيب كلمته  يكلمني 

.Zفأجبته عّما يسأ
فيها،  #,يي  فبينت  #,يي  فيها  في قضايا طلب  بآ#	�  �,9لى 
فو	فقته في بعض ما قاZ �خالفته في بعض، �هم يو	فقونه على 
كل ما يقوZ �ال يخالفونه في شي�. فعجبو	 مني �نظر�	 Nلّي �كأ0 
عيونهم تقوZ لي: Nننا نعرU ما تعرفه �نستطيع ,0 نقوZ ما قلَته، 
لم  غرير  شا8ّ  �,نت  خبز	ً،  نأكل   0, نريد  مجّربو0  كبا#  �لكنا 

تجّر8 	لحياX �ال يهّمك ,كل 	لخبز.
,كلت  حتى  تعبت  �كم  جّربت  كم  لعلمو	  عرفوني  �لو 
�,طعمت ,هلي 	لخبز! �كانت 	لنتيجة ,0 	لرجل r	9 في تقدير� 
هؤال�  يَنله  لم  ما  �صدقي  بصر	حتي  منه  �نلت  علّي،  �,ثنى 
 0, 	لخا#جي �طلب  	لبا8  Nلى  بمو	فقتهم �مسايرتهم. ��9ّعني 

.Xألخير	أل�لى �	 X#لزيا	لتر99ّ عليه، �لكني جعلتها 	ُكثِر ,
	لنو�  على   �,صر#  b#	9 في  ,نا�   0, Nال  	لمدير  �,صر 
في 	لفندm، �قلت له: ,نت ,ستا�� �قد عّلمَتني 	لصدm، �,نا 
,سألك: ,ال تريد #	حتي؟ قاZ: بلى. قلت: يا سيد�، 0N #	حتي 

.mلفند	في 

*   *   *
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-٥٧-
في مد#سة َسَلْمَية

لقد كانت ,يامي في سلمية قليلة �لكنها جميلة؛ كانت كأنها 
حلم قصير تصحو �في قلبك حال�ته، �لكنك �N	 جئت تحّد§ 
به �جدته قد َتفّلت منك كأنه كرX مدهونة بالزيت ,� كأنك كنت 
قابضًا على 	لما�. �ال تحسبو	 ,ني عشت فيها في مثل نعيم 	لجّنة، 
	لّزَبد	ني  لبنا0 ,� من  فما كانت سلمية جنة �ال كانت قطعة من 
�ْبلو9	0، ما كا0 فيها 	لينابيع 	لصافية �	لسو	قي 	لجا#ية �	لقمم 
	لعالية تشرU على 	أل�9ية 	لمسحو#X 	لتي تتلّو�: تبين �تخفى، 
تجر� في قر	#تها 	لجد	�Z �	ألنها# �تقو� على حفافيها 	ألشجا#، 
فيها 	لثما# ,� 	لز#�� 	لحالية باألrها#. ما كانت سلمية Nال قرية في 
صحر	� تقو� على طرU با9ية 	لشا�، 	لتي تبد, من حيث تنتهي 
هذb 	لقرية �ال تنتهي Nال حيث تبد, ,#w 	لعر	m �يبد� >	لسو	9< 
Nلى  �N	 �كرُتها حننت  	لذ� جعلني  فما  بغد	9،  Nلى  	لطريق  في 

,يامي فيها �,نست بذكر	ها؟

,نا 	ليو� -بحمد 	هللا- ,حسن حاًال �,كثر ماًال �,#5�َ باًال، 
�,�سع �كر	ً �,على 	سمًا، فلما�	 ال ,ستمتع بما ,نا فيه من نَِعم 
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�,#� تلك 	أليا� كأنها من بهجتها 	لحلم؟
	لمو�9ّ �قد كنت  	لشيخ  بعين  	لدنيا  	ليو�  �لك ألني ,#� 
,#	ها بعين 	لشا8ّ 	لقا�9، �كم بين لقا� 	لقد�� �	جتما� 	لو9	�! 
	لشا8ّ يحيا باألمل �هو في غمرX 	أللم، ال ير� 	لشجرX 	لعا#ية 
في قلب 	لشتا� بل يبصر 	لبر	عم �	لزهو# 	لتي سوU يكسوها بها 
	لربيع، �	لشيخ يبصرها في 	لصيف البسة ثوبها 	ألخضر متّوجة 
#,سها بزهرها 	ألصفر �	ألحمر، فال ير� فيها Nال خشبها �حطبها 

حين يحّل بها 	لشتا� فيجّر9ها من ثوبها.
لقد ,9#كني شتا� 	لعمر 	لذ� ال #بيع بعدN bال #بيعًا 9	ئمًا ال 

,ستحّقه بعملي �,طمع فيه برحمة #بي.
*   *   *

شير	تو0   mفند �ليس   ،mلفند	 با8  على  تركتكم  لقد 
Nلى  ,ُضطّر   0, �	هللا  ,حّب  �ال  بهما  	للذين سمعت  	لهيلتو0   �,
	لفناm9، غرفًا فيها َ,سّرX �كر	سي  9خولهما، بل كا0 شيئًا يشبه 
 Zني ال ,حب 9خوN 8. �قد قلت	لشر	لطعا� �	فيها شي� من �
	لفناm9 �,حّس فيها كأني ضائع، أل0 ,كثر هذb 	لفناm9 	لكبا# تقو� 
في بال9نا �كأ0ّ 	لد	خل Nليها قد خر| من بال9نا، فال 	لعا9	 فيها 
عا9	تنا �ال طعامها طعامنا، بل 0N لسا0 ,كثر ,هلها غير لساننا(١). 
�,نا ,كرb 	لفناm9 من شبابي �لكني صر 	آل0 ,شّد كرهًا لها، بل 
Nني صر �N	 بّت عند بنتي لم ,َنم ليلتي 	أل�لى؛ لم ,ُعد ,ستطيع 

______________________
(١) 	نظر مقالة >في 	لفندm< في كتا8 >مع 	لنا3< (مجاهد).
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,0 ,بّدZ عا9	تي في شر	بي �طعامي �منامي �قيامي، ألنها كانت 
 0N 	ليابسة  	لحطبة  فيلتو� فصا# مثل  تلويه  	للّين  	لغصن  مثل 

حا�لت لّيها (,� لْويها) كسرَتها.
لقد قضيت ليلتي 	أل�لى في سلمية (كما ,قضي مثلها في كل 
ُتريح،  ُتتِعب �ال   ,َنم Nال غفو	 مكا0 خا#| بيتي) ساهر	ً، لم 
	لجديد  �	لبلد  	لشبا8،  تحّمل  �لكن  	لر,3.  مصّد�  �قمت 
	لذ� جئته في سو	9 	لليل �,حّب #1يته في بياw 	لنها#، �	لعمل 

	لجديد، كل �لك ,نساني تعبي �جّد9 لي نشاطي.
Nنه كا0 ,ستا�نا في 	لمد#سة  	لمدير. �قد قلت لكم  �جا� 
	البتد	ئية، لم يعّلمني �لكْن عّلم 	لطّال8 	لذين كانو	 ,صغر مني، 
�هو 	لرجل 	لصالح 	لفاضل حقًا بكر 	أل�#فلي. �كنا على طريقة 
	ألتر	� ننطقها >باكير<، �>	أل�#فة لي< نسبة Nلى >,�#فا<، �هي 
ها< �لها �كر في 	لفلسفة. ,ما 	لال�  	لتي كانت ُتسّمى قديمًا >	لرُّ
 (,�#فلي) فهي ال� 	لنسب في 	لتركية، �0ْN نسبو	 Nلى 	لصناعا

جعلو	 مكانها جيمًا.

�كانت 	لمد#سة في ظاهر 	لبلد قائمة �حدها في خال� من 
	أل#w. ��جدنا 	لمعّلمين �	قفين الستقبالنا، �	لتالميذ يزيد�0 
في  جا�هم  	لذ�  	لجديد  	لمعّلم  لير�	  مصطّفين  	لثالثمئة  على 
�خر 	لعا� 	لد#	سي بدًال من >فال0 ,فند�< 	لذ� كانو	 يشكو0 من 
قسوته �ضعف مقد#ته �ما يزعمو0 من سو� سيرته. فلما �صلنا 
Nليهم هتفو	 مرّحبين، ثم ,نشد�	 >نشيد 	الستقباZ< كأني قائد عا9 

من 	لمعركة بالنصر!
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#يشي  �نفشت   Zالستقبا	 بهذ	  rهيت  ,ني  ستتصو0�# 
به  �لكن ضيقي  بمثله،  ,َُسّر  ,كذبكم)  (ال  ,نا  �نفخت صد#�. 
	ألشيا�  ,صعب  من  -�	هللا-  Nنه  به.  مسّرتي  يغلب  منه  �خجلي 
 Uلعر	ال يسيغها  علّي، �طالما فر# من مثله �	#تكبت حماقا
�ال ير� لها 	لنا3 تبرير	ً، بل Nني ,عجز ,نا عن تبريرها �لكني ال 

,ستطيع تركها.

�9خلنا 	لمد#سة، �عرw علّي 	إلخو	0 	لمعلمو0 ما ,شا� 
من 	لمو	9 لينزلو	 لي عنها، كأنها كلية في جامعة �ليست مد#سة 
	لمو	9  ,قر8   فاختر 	لقرية!  Nلى  ,قر8  هي   Xُبَليد في  	بتد	ئية 
Nلى 	أل89: 	لكتابة �	لخطابة �	لتا#يخ. �كنت من حماستي �مّما 
 X9الستفا	ستجابتهم �#غبتهم في 	لتالميذ �ُحسن 	من �كا�  �جد
�	لتحصيل، كنت ,#يد ,0 ,جعل منهم كّتابًا �خطبا�. �جعلت من 
9#�3 	لتا#يخ محاضر	 �طنية ال مجر9 معرفة بأحد	§ 	لماضي 
�تحليل لها �بحث عن ,سبابها �	ستفاX9 من نتائجها، �كانو	 في 
تا#يخ 	إلسال�  تا#يخ فرنسا ال  	لتا#يخ  ,�كيا� جد	ً، لكن  	لو	قع 

�ال تا#يخ 	لعر8.

�هذb ُسّنة 	لمستعمرين في كل rما0 �كل مكا0؛ يعمد�0 
نقية، �هم  تز	Z عظامهم طرّية �سر	ئرهم  	لذين ال  	لصغا#  Nلى 
مستعّد�0 لقبوZ كل ما ُيلقى Nليهم، فيرّبونهم على ما يريد�0 هم 
يأخذ�نهم عجينة  بلدهم،  9ينهم �مصلحة  لهم  يريد  ما  ال على 
فيشّكلونها على 	لشكل 	لذ� يعجبهم ثم يخبز�نها في ,فر	نهم! 
�قد جر�	 على هذ	 لما جا�1نا >مبّشرين< (,� مكّفرين �منّصرين) 
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فأنشؤ�	 في قر� 	لجبل 	لمد	#3 	لتي صا# من بعد 	لجامعة 
	ألميركية �	لجامعة 	ليسوعية، �فتحو	 	لمستشفيا يد	��0 فيها 
>ميسلو0<  بعد  علينا  فلما 9خلو	  	أل#�	5،  �ُيمِرضو0  	ألجسا9 
ُخّطتهم،  ,علنو	  ,مرنا  Nليهم  فينا �صا#  	لمتحكمين  �صا#�	 هم 
 Zألصو	� �	لفقه  �	لتجويد  	لتوحيد  �هي:  	لدين  بعلو�  فبد�1	 
 3#9 َسّموها   Xحد	�  X9ما فجعلوها  �	لمصطلح،  �	لحديث 
	لدين، �,عطوها من 	لوقت كالذ� ُيعطى للرياضة ,� 	لموسيقى 

,� 	لرسم!

يكو0  	لتي  	أل�لى   	لسنو	 في  كلها  	لد3�#  #بطو	  ثم 
	لكفر  بذ�#  	لتالميذ  نفو3  في  فيها  ُتغَر3  �	لتي  	لتأسيس  فيها 
	لعي   �, �	لبالغة  �	لفصاحة  	لفسا9،   �, �	لصال5  	إليما0،   �,
�	لركاكة، فإ�	 لم يد#3 	لتلميذ فيها قو	عد لغته لم يتعلمها ,بد	ً... 
#بطوها كلها بمعلم �	حد، #بما كا0 نصر	نيًا ,� كا0 ملحد	ً ,� كا0 
	لمحّرما، �من جملة  للو	جبا مرتكبًا  باالسم مهمًال  مسلمًا 
	لحضانة  	لطفل في مد#سة  	لدين. �جعلو	  	لد3�# 3#9   bهذ
ُيتقن  من  منهم  صا#  حتى  تا�)،  با�  (,لف  مع   (ABC) يتعلم 
	لفرنسية ,كثر مّما ُيتقن 	لعربية، �جعلو	 	لحديث بين 	لطّال8 في 
>	لفسحة< بالفرنسية، فمن َتَكّلم 	لعربية ,ُعطي >	لسينياZ<، �هي 
قطعة من 	لخشب ,� 	لنحا3 على َمن ُيعطاها ,0 ير	قب 	لتالميذ 
حتى �N	 #,� متكلمًا بالعربية 9فعها Nليه، �متى ُقر� جر3 	لد3# 

�هي معه ناله 	لعقا8.
�كنا نحن 	لتالميذ 	لكبا# في ,�	ئل 	لعشرينيا نأبى 	لحديث 
Nال بالعربية �نر� �لك من 	لوطنية، لذلك كبر �,نا ال ,حسن 
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	لتحّد§ بالفرنسية، مع ,ني ,فهمها �N	 قر,تها �,ني 9#ست ,9بها 
مثلما 9#ست ,89 	لعر8.

�مما صنعوb ,نهم #فعو	 من 	لمنهج تا#يَخ 	لعر8 �	لمسلمين 
 Xلسير	في  rإليجا	من #فعه، �هو كال� موَجز شديد  	ال ما خافوN
�	لعباسيين،  �	ألمويين  	لر	شدين  	لخلفا�  منه عن  ,�َجُز  �كال� 
,ما 	لشر5 �	لتفصيل �	لعرw 	لمغر� 	لجميل فلتا#يخ فرنسا من 
عهد 	لملو� 	ألّ�لين Nلى 	لثو#N Xلى ما بعدها، حتى صا# 	لطّال8 
يعرفو0 من سيرX لويس 	لر	بع عشر �نابليو0 ,كثر مّما يعرفو0 عن 
 bليو� من �لك �مّما قبله �ما بعد	نا , Uنني ,عرN ُعَمر �خالد! بل

مثل 	لذ� ,عرفه من تا#يخنا.
*   *   *

 ١٩٣٢ سنة  سلمية  مد#سة  في  معّلم  �,نا  ,عَلم  كنت  لو 
,ني سأُكلَّف 	لكتابة عنها سنة ١٩٨٣ لقّيد في 9فتر� ,حد	ثها 

�سّجلت مناظرها �لما تركتها تهر8، فما�	 ,صنع �قد هرَبت؟
	#تبطت  قد   X9معد� مشاهد  Nّال  سلمية  من  لدّ�  يبَق  لم 
بحا9ثة ,� بمكا0 ,� بنغمة. نعم، 0N من 	لذكريا ما يرتبط ببعض 
	لنغما. كنت ,سمع �,نا في 	لفندm ,غنية أل� كلثو� ال ,حفظ منها 
Nّال كلما >مين بحبه شاU هنا rيي ,نا< من تلحين rكريا ,حمد. 
	لشيخ  لّحنه  ما  غّنته  ما  ,طر8  �لكن  كثير  كلثو�  لّحن أل�  �قد 
يفا#قه، �	لطر8  rكريا. �	لفّن غير 	لطر8، قد يكو0 معه �قد 
�كريا قديمة مدفونة في ,عماm 	لعقل 	لباطن، لذلك يكذ8 من 
يّدعي ,نه يطر8 للغنا� 	إلفرنجي بمجر9 ,نه ,قا� سنو	 هنا�. قد 
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ُيعَجب به �لكن ال يطر�، �� تذّكر� ألغنية لمكا� لذ
 سمعها 
 فيه �لنا. لذين كا� معهم �لشعو* لذ
 كا� يشعر به، �هذ
لتي   
� لفولكلو*ية<، < لألغنية   �نطر نحن   .�لطر غير  كله 
صا*? ملكًا للنا. كلهم �ُنسي �ضُع لحنها، كالعتابا في لشا:، 
�نخلتين بالعاللي في مصر، �ألبوBية في لعرA... �من ألغاني 
ما ينتشر �يأتي على كل لسا� �ما هو من >لفولكلو*< كأغنية >يا 

لشا: يا هللا يا مالي<، فهي ألبي خليل لقباني. Nما
لكلما?،  هذ�  Oال  كلثو:   :� �غنية  من  Bهني  في  يبَق  لم 
 R*لصو�لم �حب �� �بحث عنها ��عرU مطلعها لئّال �فسد هذ� 
كرتي. �ما لنغمة فإ� لي �Bنًا �عية، B لتي بقيت لها في Rلحلو
ما سمعت نغمة مرتين Oال حفظتها. قد ال �ستطيع �� �\ّ]يها �لكني 
 
�ميزها، لذلك قلت ��صّر آل� على ما قلت: �O لحن >بال]
للحن بذته  لذ
 يقوN >فال�< Oنه له، هذ >cلهدبال]
 منا* 
�حفظه من �كثر من نصف قر�، �كثير من لمصريين يحفظونه، 
غير  �هو  لرفعي،   A[صا مصطفى   R[ألنشو معا*ضة  �كلماته 
 لذ
 �ضع لحَنه سيد ]*�يش. قلت هذ Uلمعر� >
نشيد >بال]
 (!Nعد�) [بشهو لكن ما َ�َحّب �حٌد �� يصّدA ما قلت، �جا\�
لملّحن  للحن لذ
 �حفظه من خمسين سنة هو لهذ �� فشهد�

لشا�... Oال �� لملحن أل�N سرقه منه من قبل �� يوَلد!
*   *   *

فيها  �ظهر  لحركة،  فيها   ?[[m� يومًا   Rلبلد *تّجت �
لكامن  ��ظهَر  لساكن   nحّر أليا:،  تشبهه  ال  ليو:   [الستعد
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فُزّينت  	لر�5،  تفقد  	لركو9  من   كا9  Xبلد في  	لر�5َ  �بعث 
	لمناZr �	لدكاكين 	ألعال�، �9ّ#بو	  	لحكومة �ُ#فعت على   #	9

	لطّال8 �	لشبا8 على 	لتحية �	لسال�.
قلت: ما هذ	؟ قالو	: 0N مؤتمر 	لعشائر (,� 	جتما� #1سا� 

	لعشائر، نسيت ما�	 كا0 	سمه) سُيعقد هنا.
عدّ�،  �كّل  مستعمر  كل   X9عا (على  	لفرنسيو0  �كا0 
يجعلو0  	لنا3،  يفّرقو0  لبنا0)  في  	آل0  	ألشر	#  �	إلسر	ئيليين 
	لو	حدX ,ممًا �	لد�لة �9ُيال، لذلك جعلو	 للعشائر من  	ألمة 
بد� 	لشا� قانونًا خاصًا يمتا0�r به عن 	لشعب 	لمحكو� بالقانو0 
	لعاّ�، ,حيو	 فيه ,عر	فهم �ثّبتو	 عا9	تهم �جعلو	 لهم ُحّكامًا من 
,نفسهم. ال حبًا بهم �لكن فصمًا لهم عن جسم ,متهم �Nقامة كيا0 

لهم خاّ� بهم.
 ،Xلر�لة<(١)، �هم فر� من عنز	لقبائل عندنا >	كانت ,كبر �
�عنزX بن ,سد من #بيعة (�منهم �Z سعو9 	لكر	�)، �كا0 شيخ 
مشايخ 	لر�لة نو#� 	لشعال0. �لما كانت 	لجزيرX مقّسمة >في كل 
ناحية ملك �سلطا0<، �كا0 	بن سعو9 في نجد (بعد توحيد نجد) 
�	بن 	لرشيد في حائل، كا0 	لنو#ّ� في >	لُقَرّيا< �كانت له فيها 
شبه �9لة. �ال يعرU مبلغ ما �فق 	هللا Nليه عبد 	لعزيز من توحيد 
بين  لها  فجعل  	هللا  ,كرمها  	لتي  	لمملكة،   bهذ �Nقامة   Xلجزير	
	لد�r� Zنًا #	جحًا �#فعها مكانة عالية، �مّن عليها بالماZ �بنو	بغ 

______________________
(١) �يدعونها >ْ#َ�َلة< بتسكين 	لر	� �فتح 	لو	�، مع ,0 	لعر8 	أل�لين ما 

.�كانو	 يبد0�1 بساكن �ال يقفو0 على متحر
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	لرجاZ حتى طرm ,بو	بها rعما� 	لشرm �	لغر8، ال يعرU هذ	 
	لرياw �9لة،  Nال من عرU كيف كانت 	لجزيرX يو� كانت في 
	لمعتَقد  بينهما خالU في  �كا0 في منفوحة �9لة ,خر�، �كا0 

�نز	� بالسال5!
َعْد#	  	لقريا، ثم 	ستقّر في  كا0 نو#� 	لشعال0 يومئذ في 
(عذ#	�) �#	� 	لغوطة �بنى في طرU 9مشق في بساتينها 9	#	ً �	سعة 
�مناZr، �ُسّمي �لك >حّي 	لشعال0<. �لما توّسَعت  له �مسجد	ً 
9مشق صا# في �سطها بعد ,0 كا0 في طرفها، �لطالما خطبت في 
مسجدb (,� في جامع 	لشعال0) �#,يته �سّلمت عليه، �كا0 9	هية 
مهيبًا، �يقولوN 0نه كا0 في شبابه جّبا#	ً بّطاشًا مخيفًا، عا£ مئة سنة 

Nال سنتين.
�كا0 يليه من كبا# مشايخ 	لعشائر مجحم بن مهيد، �كانت 

.m	لعر	لبا9ية مّما يلي 	له في شرقي rمنا
	لمسيو سولوميا� مند�8  	لمشايخ كلهم، �حضر  	جتمع 
�كيله   �, 	لمند�8   0,  bكر� يهمني  �	لذ�  	لسامي.   w 	لمفوَّ
(نسيت) ,علن ,نه سيز�# 	لمد#سة، فخر| 	لمدير �	ألساتذX كلهم 
�صّفو	 	لتالميذ الستقباله من ,ما� 	لبا8، �ظهر هنا شمو3 طبعي 
�عنا�9 فأبيت ,0 ,خر| معهم، �نصحني 	لمدير، �هو ,ستا�� 
�صديقي، �	إلخو	0 	لمعلمو0 �خافو	 علّي، فلم ,خر| �لم ,9َْ� 
تالميذ� يخرجو0. �كا0 من تالميذ 	لصف 	لخامس تلميذ �كّي 
	لوr#	� �,ّلف  نائب #ئيس  كاتبًا �صا# �rير	ً �صا#  جد	ً، صا# 
كتبًا، هو سامي 	لجند�، �لست ,9#� ,يذكر �لك 	ليو� ,� نسيه 
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ألني لم ,لَقه بعد تلك 	أليا�.
بقيت مع 	لتالميذ في >	لصّف<، فدخل علّي هو �قائم 	لمقا� 
�من معه من كبا# 	لموظفين، فهممت بالسال� عليه فأشا# Nلّي ,0 
,كمل 	لد#3، ففّر| 	هللا بذلك عني. �كا0 	لد#3 (,� جعلته ,نا) 
	لشعب �عن   mفتكلمت عن حقو 	لفرنسية،   X#لثو	 ,سبا8  عن 
 X#لثو	ستلب منه حّريته، �,0 	حّريته، �عّمن تعّد� على حقوقه �
كانت هي 	لجو	8 	لطبيعي لهذ	 	لظلم �هذ	 	لعد�	0. �قلت كالمًا 
ال يختلف Nال قليًال عّما كنا نقوله في 	لمظاهر	، �لكْن لم ,خر| 
 ،Zيترجمو0 له همسًا ما كنت ,قو 	لمقّر#. �كانو	لمنهج 	فيه عن 

�طاZ �قوفه �لكنه لم يُقل شيئًا، �,شا# Nلّي ,0 ,ستمّر �خر|.
	لنا3 �بالغو	  به  	لبلد تحّد§  ,ثر في  	لموقف  لهذ	  �كا0 
فيه، �جا�1	 بما لم ,ُقله يترجمو0 به عّما ُتِكّنه نفوسهم من حب 
صاحبها  كنت  ما  بطولة  Nلّي  �نسبو	  	الستعما#،   bكر� 	لحّرية 
�بالغة ما نطقت بها. �خاN Uخو	ني ,0 ينالني مكر�b فلم يكن 

علّي شي� �	لحمد هللا.
*   *   *

 Zُيتِعبني �,ني ,َبيت ,0 ,نز mلفند	لمدير ,0 نز�لي 	لما #,� �
بضيافته في 9	b# 	قتر5 (,� 	قترحت ,نا، لم ,ُعد ,�كر) ,0 ,نا� في 
	لمد#سة، فأعّد لي سرير	ً �نضد	ً �ما ,صنع به 	لشا�، �بّت فيها، 

�كا0 	لبّو	8 ينا� فيها في غرفة عند 	لبا8.
 Zحو جلت  	لكامل  بالصمت  �,حسست  	لليل  سكن  لّما 
	لمد#سة، �كانت ليلة حلوX ال َحّر فيها �ال بر9، �كانت 	لسما� 
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نصبو	  	لذين  	ألعر	8  ,ضو	�  تتألأل  كما  نجومها  تتألأل  صافية 
خيامهم ِحياZ 	ألَكمة 	لمو	جهة للمد#سة، 	لتي تبد� كأنها سفينة 
,� كأنها موجة في بحر ها�9. ,�كر ,نها مّر على نفسي مشاعر 
 في #,سي ,فكا# لو ,ني 9ّ�نتها... لو، �ما نفع لو؟ 0N >لو< #	9�

تفتح عمل 	لشيطا0.
,�كر ,ني لّما تلقيت ,مر تعييني في سلمية تألمت �بّت بليلة 
نابغية لم يغتمض لي فيها جفن، ,فّكر فيما ,نا ُمقِد� عليه، كيف 
,ُلقي بنفسي في قرية على شاطئ 	لصحر	� لست ,9#� ما�	 ,لقى 
 Xًمسّر Nال   فما �جد 	للئا�،  	آلال� �من سأعاشر من  فيها من 
�كرمًا من كل َمن قابلت، �لكّن منبع هذb 	لمسر	 هو 	ألستا� 
 0, bلمقالة ,حٌد يعرفه فليخبر	 bقر, هذ 	أل�#فلي، فإ�	بكر (باكير) 
	لسنين 	لطو	Z لم ُتنِسني كرمه �,ني ال ,r	Z شاكر	ً فضله 9	عيًا له، 
�0N كا0 قد سبقنا Nلى لقا� #به فأسأZُ 	هللا ,0 يرحمه �,0 ُيسِكنه 

.(١)b#	جّنته، �,0 يغفر لي �نبي ألكو0 في جو
	إلكر	�؛  من  يوليني  كا0  ما   Xكثر من  ,ستحي  كنت  لقد 
,خبرُته عَرضًا ,ني 0N لم ,شر8 	لشا� بعد 	لطعا� فكأني ما ,كلت 
	لشا�  مع  �	لزعتر)  (	لزيت  	لفقر	�  ,كلة  	لشامية،  ,كلتنا   0,�
,نتهي من   ,فضل عند� من خر�U محشّو بال شا�. �ما كد
9قائق  تمّر عشر  فلم  	لد#3 فدخلُت،  ُقر� جر3  كالمي حتى 
حتى جا�ني فقاr 0N :Z	ئر	ً ينتظر� في غرفتي، فا�هب �,نا ,قو� 

______________________
(١) قد� مكَة �لُدb �لكني لم ,ستطع ,0 ,قو� بحّقه، �تر� لي #سالة من 

مجموعة 	لرسائل 	لتي بعثت بها Nلى ,بيه. #حم 	هللا ,باb �با#� فيه.
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 مقامك. فذهبت فإ�	 >Nبريق< 	لشا� 	ألخضر ينتظرني مع كلما
,حلى من سّكر 	لشا�.

كلية  في  سنتي  إلضاعة  ,لمي  مثل  شي�  يؤلمني  كا0  ما 
	لحقوm، فقاZ لي يومًا: 0N 	لسيا#X ُمَعّدX لتحملك Nلى حمص، 
فِأعّد حقيبتك فستذهب 0N شئت Nلى 9مشق. قلت: �ما�	 ,صنع 

في حمص؟ قا0N :Z 	لمفّتش يطلبك.
,ّما   ،U#للمعا  Xئر	9 حلب  �في   X#	rلو	 9مشق  في  �كا0 
 bحد مقّر	لى مفّتش �N ,مر مد	#سهما كلها  فَمر9ّ   Xحمص �حما
مني؟  يريد  ما�	   :Zقو,� بر,سي  يعصف  	لعنا9  فكا9  حمص. 
 �هل ,نا جند� عندb يستدعيني فأ�هب �يعيدني فأعو9؟ �كد
�,نا  لساني.  	لمدير �لطفه �Nخالصه عقد  ,#فض، �لكن طيب 
ال ,ُغَلب Nال باللطف، فإ0 هوجمُت �جد 	لفر| أل0 	لمقاتلة 

,هو0 علّي من 	لمجاملة. غلبني فقلت: نعم.
�#كبت معه Nلى حمص، �,نا ,سأZ طوZ 	لطريق عن هذ	 
	لمفّتش 	لذ� ال ,فتأ ,سمع من 	لمعلمين �كرb �,لمس من حديثهم 
عنه خوفهم منه، �جعلت ,فّكر ما�	 يريد مني، �هل ,نا ساٍ� Nلى 
هيجا� ,� ماٍ£ Nلى �ليمة؟ حتى �N	 �صلنا �9خلنا عليه سمعته 
يقوZ: هيك (,� هكذ	) يا منظو� (�هي كلمة مالطفة شامية فيها 

عتا8 خفيف) ال تز�# ,ستا��؟
�نظر فإ�	 هو ,ستا�نا 	لدكتو# صبحي #	غب. كنت ,عرفه 
فلما  	لصالحّية<،  >	لجسر 	ألبيض< في >طريق  طبيب ,سنا0 في 
	لدكتو#  ثالثهما  	لكّياZ �	لشّما� (�كا0  	لدكتو#	0  سافر ,ستا�	نا 
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حسني سبح) إلكماZ 9#	ستهما في لوr	0 سنة ١٩٢٤ ,� ١٩٢٥ 
جا�1نا به ليدّ#3 لنا، �كانت 9#	سته في NسطنبوZ فكانت عربيته 
معي  يمز5  �كا0  منه،  بطلب  لغته  له  ,صّحح  �كنت   ،Xمكّسر
�يحّبني. فأنست به لّما #,يت ,نه هو 	لمفّتش، �كا0 -كغيرb من 
 ً	rنحيا	لفرنسيين، لكن ما علمنا منه خيانة �ال 	لموظفين- يساير 	

Nليهم فيه ضر# على 	لوطن. 
�كانت جلسة ,ستا� مع تلميذb ال معّلم مع #ئيسه. �سألني 
�,ستكمل  	لقسط  أل9فع  ,�هب  لم   0N ,ني  فخّبرته  	لكلية  عن 
	لسنة. قاZ: هل تكفيك NجاXr ,سبو�؟  >	لميما< ضاعت علّي 
بها  ,قو�   :Zقا بد#�سه؟  نصنع  �ما�	  للمدير:   Zفقا نعم.  قلت: 

,نا.
Nلّي؛  بإحسانه  �لك  بعد  (	لمفّتش)  	لدكتو#   كافأ �لقد 
عليه  �,�غر�	  	لصحف  عليه  �,قامو	  به  	ئتمر�	  	لقو�   0, �لك 
صد�# 	لر1سا� حتى ,ُبِعَد عن عمله، �لم يجد مّمن كا0 يتر99ّ 
عليه �يتزّلف Nليه َمن ينطق في نصرb بكلمة، فانبريت للدفا� عنه 
بمقالة كا0 لها مثل حّد 	لسيف �مثل حّر 	للهب، �ما كذبت فيها 

�ما قلت Nال حقًا، فر9ّ Nليه كر	مته �,نعَشت نفسه.

*   *   *
�جا� يو� 	لعطلة. 

�كنا ننتظر هذ	 	ليو� لنو�9ّ فيه ,يا� 	لكّد �	لتعب �نستقبل 
,يا� 	لر	حة �	ألُنس، �كنا جميعًا في بهجة، نركب بالمز	r 5ميلنا 
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منا �	متألنا ضحكًا  	متأل صد#b ضجر	ً   	�N 	ألستا� (...)، حتى 
معه (ال عليه) �هبنا Nلى Nلقا� 	لد#3 	ألخير. ثم 	صطّف 	لتالميذ 
�خر| 	لمدير يحمل نتائج 	المتحانا، ُيسِعد بها فريقًا �ُيشقي 
صامتًا  فوقف  ,نفسهم)،  Nّال  ,شقاهم  �ال  ,سعدهم  (�ما  �خرين 
�هم ينظر�N 0ليه صامتين، يحّدقوN 0لى �جهه عّلهم يستطلعو0 
�َسّمى   ،مقدما من  شا�  ما  فقد�  نطق  ثم  	لنظر.  من  	لخبر 
	لسقو} فائدX ألنه 	ختبا# �تد#يب، �,طاZ 	لمقاZ �هم يرقبو0 
	لنتائج، ثم �rّعها عليهم فانصرفو	 بين با�ٍ حزين �ضاحك فِر5. 
,ّما 	لمعلمو0 فقد ��9ّ بعضهم بعضًا �مضى لطّيته (,� لغايته)، 
�لم تُكن Nّال نصف ساعة حتى ,صبَحت هذb 	لعما#X 	لتي كانت 
تعّج بالطّال8 خالية، قد سكنت فيها 	ألصو	 �لم يبَق فيها Nّال 

	لمدير �,نا �	لبّو	8.

*   *   *
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-٥٨-
	لعوN X9لى 9مشق

,ُ#ِخَي 	لستا# �ما 	نتهى 	لفصل، �ُ#فع 	لقلم �ما 	كتمل، فأنا 
َ,ِصُل 	ليو� ما 	نقطع في 	لحلقة 	لماضية.

تركتكم �خر يو� في 	لسنة 	لمد#سية، �هو ٣١ ,يا# (مايو) 
صدَ#  كانت  منبسطة،  صحر	�  �سط   Xكبير  X#عما في   ،١٩٣٢
	لجو صخبًا  يملؤ�0  َيْعد�0 حولها،  تلميذ  بثالثمئة  تعّج  	لنها# 
	لمعّلمين  من  ثمانية  فيها  �كا0  �بهجة،   Xحيا �ُيتِرعونه  �ضّجة 
يمرحو0 �يمزحو0، ال ينظر�N 0لى ما مضى من ,يا� 	لعلم 	لتي 
قضوها في كّد �تعب بل Nلى ما ُيقبِل من ,يا� 	لعطلة 	لتي يأملو0 

,0 ُيمضوها في #	حة �متعة.

,ما 	لتالميذ فقد ,خذ�	 >نتائجهم< ��هبو	، �,ّما 	لمعلمو0 
فقد تبا9لو	 سال� 	لو9	� �تفّرقو	، منهم من �هب Nلى حمص �من 
#كب Nلى حماX �من سلك طريق 	لشا� ,� طر	بلس، #	5 كلٌّ Nلى 
بلدb، �بقيت ,نا �	لمدير �	لبّو	8. �كا0 	لمدير يد	�#ني أل�هب 
,ُِعّد لالمتحا0 (	متحا0  ,يامًا �حد�  	لبقا�  معه، �,نا عا�r على 
	لحقوm) �,قر, ما حملت معي من كتب، �تعبت معه حتى #ضي 
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,0 يذهب �لكن  	لبو	8ُ  فو9ّعني �	نصرU. �	ستأ�0  يَدعني   0,
بعد ,0 ,سمح له (!) ,0 يقو� بو	جبه �,ّال ,غضب من قيامه به، 
�كا0 >�	جبه< ,0 يجمع ,ثا§ 	لمد#سة كله في غرفة كبيرX، يغلقها 

�يمشي.

�هب 	لجميع �بقَيت غرU خالية عا#ية في 9نيا سكت فيها 
كل صو، فال تسمع Nّال 	لصمت، �سكَنت كل حركة فال تر� 
�,نا  بعيد  �	لبلد  �هيبتها،  هيئتها  على  �	لصحر	�  	لجمو9،  Nّال 
�حد�. �لقد عرفت 	لوحدX من قبل �ظننت ,ني تعو9 عليها، 
�لكني ,9#كت 	ليو� ,ني كنت مخطئًا �,نه ما ُ�ِصف 	إلنسا0 بأنه 
 Xًمر  قر, عليه.   Xلوحد	� 	لصمت  لصعوبة  Nّال  ناطق<  >حيو	0 
 قّصة #�سية نسيت لمن هي، ,0 حو�يًا يسوm عربة ,جرX ما
ينّفس عن   0, يريد  فهو  	أللم،   Zحتما	 �لدb �ضاm صد#b عن 
 	�N لمغلّي	لما� 	نفجر كما ينفجر ِمرجل 	ّال N� نفسه بالكال� عنه
,حكمَت سّدb، فركب معه #	كب فبد, يحّدثه عن �لدb �هو يستمع 
 ،Zنز� Xألجر	ليه مجاملة له �شفقة عليه، حتى بلغ غايته فدفع N
�#كب �خر فكانت حاله مثل 	أل�Z، �ثالث �#	بع �سابع �ثامن، 
 mحد، فمّر من فو, bال يستمع قّصَته ,حٌد �ال يشا#كه حمل ,سا

	لجسر فتر� 	لعربة �,لقى نفسه في 	لنهر!

*   *   *
>�ال�  قصة  	ختيا#�-  -لسو�  �كانت  قصة،  ,قر,   قعد
فرتر< 	لتي تجعل 	لمبتهج مغمومًا �	لضاحك باكيًا، �	لتي ُتذِهب 
هي �,خو	تها (#فائيل، �بوZ �فرجيني، �غاX9 	لكاميليا، �مانو0 
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�	ألجنحة  �جوسال0،  �غر	rبيلال،  �ماجد�لين،  ليسكو، 
	لمتكسرX لجبر	0...) ُتذِهب من 	لشا8ّ #جولته �تقتل مطامحه، 
�تحصر عالمه كله في فتاX �	حدX يحدN mلى عينيها ,� يجثو عند 
قدميها، ال يبتغي من 	لدنيا Nّال عطفها ��صالها! على ,نها (�	لحّق 
,حّق ,0 ُيقاZ) ,قّل ضر#	ً من 	أل89 	لمكشوU �	لشعر 	لد	عر، 

	لذ� يحوZ 	لشباN 8لى ِقطا}(١) في شهر شبا}!

#ميت 	لقصة �لم ,ُعد ,ستطيع 	لبقا�، �لو كا0 	لسفر ممكنًا 
	ليو�  Nّال مرX في  	لسيا#X ال تمشي Nلى حمص  لسافر، �لكن 
�مشيها Nلى حماX ,قل، �ال بد من 	نتظا# 	لغد. �كنت قد سمعت 
,0 في 	لبلد ,قنية قديمة ُتَعّد بالعشر	 محفو#X من ,يا� 	لر�ما0 
نهر  Nلى  	لبلعا3   Zجبا من  تمتّد  	لعر8،  ��ّسعها  فيها   9	r�
(,تكلم عن سنة  منها  ُبعد كيلين  	لبلد على  	لعاصي، �,0 قر8 
١٩٣٢) عينًا 	سمها 	لعين 	لز#قا�، �على ,َكمة عندها قلعة قديمة 
�,نقاw بر| عاZٍ �بئر جافة عميقة، فقلت: ,مشي Nليها فأُمضي 
ساعا من هذ	 	لنها# 	لطويل 	لثقيل. �لوال 	لحيا� للحقت 	لمدير 
�>	ستأنفت< 	لحكم 	لذ� ,صد#ُته على نفسي بالسجن مع 	لنفي.

	لتنقيب  �في 	لسلمية �ثا# كثيرX لم يكن قد جر� (يومئذٍ) 
ُيدعى >ظهر  	لر�مانية في مكا0 كا0   Xلمقبر	 عنها، ال سيما في 
	لُمْغر<(٢)، �كا0 	لنا3 يحملو0 منها قطعًا من 	لفخا# �	لزجا| 
مّر  ما  >	آلثا#< على  	سم  ُيطَلق  �كؤ�سًا. �ال  ِجر	#	ً  يومًا  كانت 

______________________
(١) جمع 	لقط قطا}.

.X#جمع مغا ،(٢) يريد�0 بالمغر 	لمغا#	
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عليه مئتا0 ,� ثالثمئة سنة، �Nّال ُعّد نصف 9مشق 	لقديمة �نصف 
	لقاهرX من 	ألماكن 	ألثرية؛ 	ألثر هو ما مّر عليه قر�0 طويلة ,� 

كانت له 9اللة تا#يخية خاّصة.
	لتي #,يتها في حياتي: ظلمٌة  	لليالي  ,مضيت ليلة من ,شّد 
��حشة �صمت، �	لساعا تمّر بطيئة كأ0 	لدقيقة فيها ساعة، 
�قد 	نقطع تّيا# 	لكهربا� فأ�قد مصبا5 	لكاr (	لنفط). 0N بقيت 
في 	لغرفة ,حسست كأ0 جد#	نها تتقا#8 �تتد	نى حتى ُتطبِق على 
صد#�، �0N خرجت في 	لظال� حسبت كل ضو� ,#	b من بعيد 
,� ,توّهم ,ني #,يته، ,حسبه عيَني �ئب ,� ثعلب، �هي كثيرX في 
تلك 	لناحية. �0N لمَست #جلي �,نا ,مشي نبتًة جاّفة ظننُتها عقربًا. 
�	أل#w، بل �	لمد#سة، ممتلئة بالعقا0N� .8# حملت 	لفانو3 
 Uلعاقل ال خو	 Uمن قولي >>خفت<، فإنه خو 	خفت! ال تتعجبو
	لجبن، �	لتفكير  	لجبا0، �,نا لي عيو8 جّمة �لكن ليس منها 
في 	ألخطا# �	البتعا9 عنها ليس من 	لجبن. كنت ,خاU أل0 هذ	 
	لفانو3 ُير� في تلك 	لفالX من مسافة عشرX ,كياZ ,� ,كثر من 
كل جهة، �لعل في 	لجو	# لصًا ,� مجرمًا يطمع بي، ير	ني �,نا ال 
,#	b، فالعقل يقضي علّي بأ0 ,طفئه �,خوw ظال� 	لليل، فظال� 
 ،	لليل ,هو0 من ظُلم 	لبشر. �مشيت حتى تعبت �مللت فعدُ
�طاZ 	لليل. �جعلت ,�كر كل ما ,حفظ من 	لشعر في 	لشكو� من 
طوZ 	لليالي، من ليل 	مر� 	لقيس ملك 	لشعر	� (0N كا0 شوقي 
,ميَرهم) ��لّي عهدb 	لنابغة، Nلى �خر من ,عرU من #عاياb. ثم 

#,يت ,0ّ ,صَدَقه قوZ بشا#: >لم يطُْل ليلي �لكْن لم ,َنْم<.
نعم، فالليل ال يطوZ �ال يقصر �لكن مقاييس 	لزما0 عندنا 
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تكو0 ساعة  كيف  فخبر�ني:  �Nّال  َخِربة،  كلها  مختّلة، ساعاتنا 
ستين  	لعسل  شهر  من  ليلة   Z�, في  	لعريس)  (,قصد  	لعر�3 
,فانين  فيها   mيذ� 	لجّبا#ين  	لمحبو3 في سجن  9قيقة، �ساعة 

	لعذ	8 ستين 9قيقة؟
,نظر من  	لليل كله  بقيت  بل  ,نم،  لم  ليلي �لكن  لم يطل 
	لشرقي  بياw 	ألفق  	لفجر، فلما #,يت  ,تبّصر هل طلع   �	لشّبا
�,يقنت ,نه 	لفجر �,0 موعد 	لفر| قد 9نا، عّبأ كتبي في حقيبتي 
با8  �,غلقت  �حملتها،  	لفجر  �صّليت  ثيابي،  فوقها  �,لقيت 
	لبلد. �كا0 موقف سيا#X حمص  Nلى  	لمد#سة �,خذ طريقي 
بعيد	ً �	لحقيبة ثقيلة، �لكني لّما بلغت ,طر	U 	لبيو �9خلت 
	لبلد كا0 قد طلع 	لنها#، فوجد من تالميذ� من حملها عني 
معي  من   �9عو فيها  فأكلت   ،Xلقهو	 بلغت  حتى  بي  �سا# 
�شربنا 	لشا�، حتى جا� موعد 	نطالm 	لسيا#X 	لتي كا0 ينتظرها 
	لمسافر�0، فأكرموني فأ#كبوني جنب 	لسائق، ��9ّعت من كا0 
	ليو� (�هو  	لسيا#X، �كا0 �لك  بنا   معي �سر، ,عني سا#
.b0 (يونيو) ١٩٣٢) �خر عهد� بسلمية، لم ,َ#ها بعد	حزير Z�,

*   *   *
�صلنا Nلى قرية ,ظن 	سمها قرية عّز 	لدين (,� 	سمًا يشبهه)، 
فركب معنا شيخ بعمامة لها َعَذبة طويلة �لحية بيضا�، فلما سمع 
	لسائَق يدعوني بالطنطا�� هّش لي �,قبل علّي، �مّد يديه يعانقني 
بابن طنطا، هل  ,هًال �سهًال  	لبد��،  	لسيد   بركا يا   :Zيقو�
,نت منها؟ قلت: جد� منها �,نا ال ,عرفها. �	نطلق يحّدثني من 
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فوm كتفي (ألنه #كب 	لصف 	أل�Z من مقاعد 	لسيا#X �,نا Nلى 
 bلسيد ما ال يقبله عقل �ال ُيقّر	 جنب 	لسائق) �يقّص من كر	ما
9ين �يؤكد ,0 	لشيخ عّز 	لدين 	لمدفو0 في هذb 	لقرية من ,تباعه، 

�كانت محنة �لكنها لم تطُل ألنه نزZ بعد قليل.

�مر#نا بمضا#8 بد� فدعونا Nلى 	لقهوX، �	ختلف 	لركا8 
ثم نزلو	، فقعدنا على بسا} نظيف �	ستندنا Nلى �سائد �ضعوها 
لنا، �سقونا 	لقهوX 	لعربية 	لمرX �ثلثاها (كما هي 	لعاX9) من 	لهيل 
	لنها#،  ,كثر  بقينا عندهم   .Xلُبّن، �هي منّشطة لذيذ	 �	لثلث من 
	لفطر�  نتعّشى عندهم فاعتذ#نا. �كا0 كرمهم  �,#	�9نا على ,0 
�صفا� نفوسهم �صدm حديثهم قد نفض عنا 	لتعب. �مشت بنا 
 w#أل	� ،X#تا �	جر9 Xفي قفر� X#تا �	خضر Zفي سهو X#لسيا	
منبسطة من حولنا ال يحّدها Nال 	ألفق حيث تر� 	لعيُن 	لسماَ� قد 
	لتقت باأل#w، �لم نجد في مسيرتنا Nّال مضا#8 	لبد� 	لمنتشرين 
في تلك 	لنو	حي ألنه كا0 عا� خير، �كانت 	لمر	عي كثيرX �	لنعم 
�فيرX، �	لِجماZ تبد� ,ما� 	لشمس 	لمصفّرX 	لمائلة Nلى 	لغيا8 

.Xلنو# ,� كأنها لوحة سينما كبير	كأنها تسبح في بحر من 

حتى �N	 تو	# بالحجا8 �,ُسِدZَ ستا# 	لظال� بد ,نو	# 
>	لر�ضة<،  في  نستريح  �نزلنا  حمص.   bهذ فقالو	  بعيد،  من 
	لمو	ئد  فيها  ,نيقة  بنا� جميل حوله حديقة  �كانت #�ضة حقًا؛ 
�	لمناضد 	لمنصوبة حولها 	لكر	سي 	لمصفوفة، فجلسنا سويعة 
,كل فيها َمن ,كل �شر8 من شر8، �صلينا كلنا 	لمغر8 جماعة 

ثم 	فترقنا. 
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 .Xصغير  X#سيا 9مشق-  يقصد�0  ثالثة  -مع  �#كبت 
�	ستأ�نت ,0 ,#كب جنب 	لسائق ألني كنت (�ال ,r	Z) �N	 #كبت 
�#	� ,صابني شي� من �9ُ	#، ,� توّهمت ,نه ,صابني. �كانو	 كر	مًا 
فأ�نو	 لي. �ما سرنا Nال قليًال حتى بد, 	لسائق ينعس �يكا9 #,سه 
	لطريق ضّيقًا  يتنّبه، �كا0  فلم   bفنّبهنا  ،X#لسيا	 ِمقَو9  يميل على 
�هو يصعد حتى يبلغ ,على لبنا0 	لشرقي، ثم يهبط �هو يلتو� 
 wتعّر 	لنها#  في  يقظا0  �هو  	لسائقين  من  غفل  �من  �يد�#، 
لألخطا#، فكيف بمن يسوm 	لسيا#X نعسا0َ في سو	9 	لليل؟ �كا0 
معنا #	كب كهل من حماX، ,بيض 	لشعر �قو#، �لكنه متين 	لبنيا0 
قو� 	لجسد كأنه مصا#� من ,صحا8 	لو0r 	لثقيل، �كانت له يد 
كّفها بعرw كّفّي معًا، �هو يتكلم ببط� بالسرعة 	إلمالئية، �هي 
تسمية 	بتدَعتها محطة 	لشرm 	أل9نى في يافا قبل 	لحر8 	لثانية، 

ُتلقى فيها 	لنشرX 	إلخبا#ية جملة جملة لينقلها ُمخبِر� 	لصحف.

	لعجلة  يا �لد�، 	هللا يرضى عليك،  له:   Zليه �قاN فتوّجه 
فيها 	لند	مة �	لطريق خطر، �,نا ال ,خاU على نفسي فأنا كهل، 
�لكن ,نت شا8ّ �لك عياN ،Zلخ. �هو يقوZ: نعم، نعم، ,مر� يا 
عّم، ,مر�. �لكنه يعوN 9لى ما كا0 فيه، �يخفق #,سه حتى يميل 
 Xَ#لسيا	ّال ,0 طلب منه ,0 يقف N لكهل	لمقو9. فما كا0 من 	على 
Nليه  لقضا� حاجة، فوقف �	لتفت   Zلنز�	 يريد  ,نه  9قيقة، فظّن 
�قاZ: نعم؟ فلم يشعر Nال بهذb 	ليد تنزZ عليه بضربة لو ,صابت 
ثو#	ً لَتَضْعَضع �لو كانت بمصا#� لهو�، �عا9 يقوZ له بالسرعة 
	إلمالئية �	لصو 	لخفيض �	للهجة 	لحانية: يا �لد�، 	هللا يرضى 

.Xلمحاضر	لى �خر N ...مة	لند	لعجلة فيها 	عليك، 
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بالنصيحة؟  يرضى   �, للضربة  يغضب  هل  �تحّير:  فُبهت 
�لكن 	لنو� طا# من عينيه Nلى �خر 	لطريق. ��صلنا بسال�.

*   *   *
كأني  نسائمها  علّي  هّبت  لّما  �,حسست  9مشق،  �بلغت 
�#,يت  �غّربت  بعُد  من  شّرقت  �لقد  	لهو	�.  Nلى  خر|  غريق 
,فهي  فيها ,جمل من 9مشق.  بال9	ً ال ,حصيها عد9	ً، فما #,يت 
كذلك ,� تجُمل في عيَنّي ألنها بلد�، �كل Nنسا0 يؤثر بلدb على 
,كبر  ,ميركا �عا£ في  Nلى  َمن �هب  لقد عرفت  	لبلد	0؟  سائر 
فما  فيها،   Uلتر	 ��سائل  حضا#تها   بمنتجا �	ستمتع  مدنها 
,نسته نيويو#� �ناطحا 	لسحا8 فيها قريَته �ال بيته 	لمبنّي من 
,ميركا غريب،  في  ,نه  ,rّقتها، �كا0 يحس  في  �	للبِن  	لخشب 
	لقرية ��لج  لّما �صل  Nّال  باالستقر	#  ما شعر   ،mفند نزيل في 
	لد	#. �هذ� لَعمر� من حكيِم ما قّد# 	هللا، �له 	لحكمة 	لبالغة 
 Zلما	ضع 	لنا3 كلهم في مو	في كل ما قّد#؛ �لوال �لك الجتمع 

.�	لجماZ �خربت 	لبال9 	لفقيرX �,قفر

كنت ,شكو في سلمية 	لسكو0 	لذ� يشبه 	لمو �	لفر	¤ 
�rحمة  	لمعركة  ضجيج  مثل  Nلى   فعد 	لعد�،  يحكي  	لذ� 
خطب  منه:  �	سترحت  عنه   	بتعد ما  Nلى  �#جعت  	لحشر، 
 مظاهر	 بعدها  	لجمعة،   Xصال عقب  	ألمو�  في  سياسية 
�هتافا �مصا9ما بيننا �بين 	لشرطة، فإ0ْ َحِمي 	لوطيس 9ُعي 
�نستريح   .	لمصّفحا نزَلت   �, �غيرهم  	لسنغاليين  من  	لجند 

.Zلنضا	بعدها قليًال ثم ُيستأنف 
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�	لمد	#3 	لتي كنت ,عّلم فيها: �لها علّي حقوm �لي بها 
,كثر من شغلها  	لصيف  ,هلية عملها في  	#تبا}، �هي مد	3# 
في 	لشتا�، أل0 �با� 	لتالميذ لم يكونو	 قد ,لِفو	 	لعطلة 	لصيفية 
�كانو	 (,� كا0 ,كثرهم) يظّن ,نها ُتنسي 	لتلميذ ما تعّلمه، لذلك 
 Xمّد فيها  َيبقو0  	ألهلية  	لمد	3#   bهذ ,�ال9هم  ُيدخلو0  كانو	 
	لصيف، فإ�	 	نقضت 	لعطلة �ُفتحت مد	#سهم >	ألميرية< عا�9	 
Nليها. �كنت �,نا تلميذ ,حد هؤال� 	لتالميذ، فلما عد 	آلN 0لى 
9مشق #جعت Nليها ,عّلم فيها، في 	ألمينية �	لتجا#ية �	لجوهرية 
 ،	لحفال لهم  ُتقا�  �كانت  بالتالميذ  تعّج  فكانت  �	لكاملية، 
فأ#جع Nلى ما كنت فيه من قبل، ,1ّلف لهم مسرحيا مد#سية 
,نا  �,عّلمهم   ،Uلعال	 ,حمد حلمي  	لمحامي  يخرجها صديقي 
	إللقا� بأنو	� 	للهجا 	لتي يقتضيها 	لمقا�: 	الستفها� �	لتأنيب 
�	لغضب �	لتهديد �	لسخرية، �كيف يعّبر 	لوجه عن كل موقف. 
�	لذين كانو	 يز�#�0 	لمد#سة �ير�نني ,عّلمهم هذ	 كله يشهد�0 
9#يت.  لما  ,نا  تعلمته  ,ين  من  ُسئلت  لو  لكن  فيه،  بالنجا5  لي 
 bلصو# (لي) ,عّبر فيها بوجهي عن هذ	مجموعة من  Xمر �,خذ
 Xمّد �بقَيت عند�  	لصامتة،  	لسينما  كلها على طريقة  	لمو	قف 

طويلة، حماقة من حماقا 	لشبا8.

 �عد محترفًا،  فيها  ,عمل  كنت  	لتي  	لصحف  �	لثالثة: 
مقالتا0 في  	أليا�  لي في بعض  فيها. �كانت تصد#  	لكتابة  Nلى 
فيها  كتبت  	لتي   	لموضوعا ,هّم  من  �كا0  معًا،  صحيفتين 
,ني �	ليت 	لدعوN Xلى 	أل89 	لقومي، ,� ما ُيدعى 	آل0 >,89 
بل  بمنهج حكومي،  	اللتز	� بمذهب سياسي �ال  	اللتز	�<؛ ال 
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بمصلحة 	ألمة، �من ,�لى مصالحها 	لمحافظة على 9ينها �على 
,خالقها �محا#بة 	أل89 	لرخو 	لمائع ,� 	لمنحرU 	لز	ئغ، ,89 
 	لشهو	 �,89 	لشبها. كتبت في �لك سلسلة مقاال بدَ,
,ستا�نا (في كلية 	آل9	8) شفيق  على  	لتي طبعُتها 9#	ً  بالرسالة 
�سيأتي  >	لرسالة<  Nلى  �ّجهُته  	لذ�   Z	بالسؤ �	نتهت  جبر�، 

.bخبر

	لمشايخ �	لجمعيا 	إلسالمية. �قد  	لعمل مع  �	لر	بعة: 
على  	لنظامية  	لمد	3#  في  مز�9جة،  كانت  9#	ستي   0, عرفتم 
	ألrهر  طريقة  على  	لمشايخ   حلقا �في  	لحديث  	ألسلو8 
	لشيخ محمد  	لشا�  قّر	�  	لقر�0 علي شيخ   	لقديم؛ فقد جّو9
	لقا#�   bلد�� �rيت  9بس  	لرحيم  عبد  	لشيخ  �على  	لحلو	ني 
	لفقه  	لوها8، �9#ست  	لشيخ عبد  ,بي)  (تلميذ  	لحنفي  	لفقيه 
على 	لمفتي 	لشيخ عطا 	لَكْسم �	لشيخ ,بي 	لخير 	لميد	ني 	لذ� 
قر, عليه 	لنحو ,يضًا �	لصرU، �	لحديَث �	لتفسير على 	لشيخ 
عبد 	هللا 	لعلمي �	لشيخ محمد بهجة 	لبيطا#، �قر, على 	لشيخ 
صالح 	لتونسي �صحبُته مّدX طويلة. �مّمن حضر 9#�سه �لزمته 
حينًا 	لمحّد§ 	ألكبر 	لشيخ بد# 	لدين 	لحَسني، �ِصْنوb �قرينه 
	لسيد محمد بن جعفر 	لكّتاني صاحب >	لرسالة 	لمستطَرفة< 	لتي 
,حصت من كتب 	لحديث ما ال يوجد َمْحِصّيًا في غيرها، �	لشيخ 
	لقا#9  عبد  �	لشيخ   ،	لمعقوال في  يتفر9  �كا0  سويد  ,مين 
بد#	0 صاحب >	لمدخل< �هو معر�U هنا، �	لشيخ عبد 	لقا#9 
	إلسكند#	ني، �	لشيخ 	لكافي، �كثير�0 جد	ً #بما جا� �كرهم. 
فلما عد Nلى 9مشق بعد هذb 	لغيبة 	لقصيرX جّد9ُ 	لعهد بهم 
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(,عني بمن بقي منهم) �بمجالسهم.

,ما 	لجمعيا 	إلسالمية فقد عرفتم ,ني لما �هبت Nلى مصر 
,�Z مرX سنة ١٩٢٨ �شهد مولد جمعية 	لشبا0 	لمسلمين ,� 
ها0�#  	لسال�  �عبد  	لبّنا  بمولدها، �عرفت حسن  	لعهد  قر8 
شبابًا،  يومئذ  كلنا  (�كنا   Uخال 	لمنعم  �عبد  شاكر  �محمو9 
#حم 	هللا من �هب للقائه ��ّفق من بقي Nلى N#ضائه)، عرفتم ,ني 
	لتي  	إلسالمية  	لهد	ية  Nنشا� جمعية  على  يومئذ �عملت   عد
	لتي  	إلسالمي<  >	لتمّد0  �,�لها   ،	لجمعيا بعدها  من  تو	لت 
,نشأها �ال يز	Z يقو� عليها 	ألستا� ,حمد مظهر 	لعظمة �	ألستا� 
محمد بن كماZ 	لخطيب، يشا#كهم حينًا 	ألستا� محمو9 مهد� 

	إلسطنبولي.

*   *   *
Nبر	هيم،  حافظ   ما  0, 	لصيف  �لك  ,حد	§  من  �كا0 
فأقيَمت له >حفال< 	لتأبين في كل بلد �#ثاb كل �� قلم �كل 
�� لسا0، �9مشُق ,خت 	لعر�بة �ظئر 	إلسال� لم تُقل في تأبينه 
 �كلمة �لم ُيِقم مجمعها حفلة. �	نتظر شهرين، فلما لم يتحر
با�< في منتصف ,يلوZ (سبتمبر) مقالة  	لمجمع كتبت في >,لف 
 هّزته فحّرَكته، فأقا� >حفلة 	لتأبين<. �كا0 مّما قلت فيها: �N	 ما
,9با1ها،   �ما مجمعها   ما �هل  9مشق؟  ماتت  فهل  حافظ 
فال يذكر�0 -�هم ,هل 	أل89- ,0 حافظًا كا0 عَلمًا من ,عالمه 
هو�، �ال يذكر�0 -�هم ,هل 	لشا�- ,0 حافظًا طّوm بلدهم من 
شعرb قالئد 	لذهب، �,نه مّد يدN bليهم عن ستة عشر مليونًا من 
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	لنا3 (�كا0 هذ	 عد9 سكا0 مصر يومئذٍ على ما ,ظّن) مصافحًا 
يقوZ لهم:

هذ� يد� عن بني مصٍر تصافُحكم
	لعَر8ُ نفَسها  ُتصافْح  فصافحوها 

	لِكنانُة Nّال 	لشـاُ� عاَ| على فما 
ُنُجُب  Xٌ9سـا َبنيهـا  ِمن  #بوِعهـا 

,خت  	لشا�   0, يبّين  ,لم  قلت):   0, (Nلى  �قوله...  �قوله 
#غم  	أليا�  على  باقية   ،Xخالد �,خّوتهما   Xحد	� ,ّمهما  مصر، 

	لخطو8 	لِجسا�:
	لّزمانا عاشا   	لخطو8ِ   برغِم   ِصنو	0ِ   �	لكنانُة   	لشاُ�   Nنما  
نا  �قد  ,#ضَعتنا        ِمن ُهد	ها �نحُن نأبى 	لِفطاما ,ّمكْم  ,مُّ

قلت):   0, (Nلى  مصر...  ألهل   Zألمثا	 بكم  يضر8  ,لم 
فاسمعو	 قوله:

	لَغماما 	لمسيِر  في  يبا0َ�#   wِ#أل	  Xِكر في  	لشآِ�   ُZفرجا
َ#ِكبو	 	لبحَر جا��r	 	لقطَب فاتو	       موقَع  	لنّيَريِن  خاضو	  	لظالما
هاما 	لسِّ  Zِللنضا �يبر�0َ  	لعيِش  طَلِب  في  	لخطو8َ  يمتطو0َ 
�بنو مصَر في ِحمى 	لنيل صرعى       يرُقبو0َ  	لقضاَ�  عامًا  فعاما

(�,قوZ: كا0 �لك يو� كا0 	بن مصر يجز� 0N ُنقَلت �ظيفته 
 mآل0 يعملو0 فو	لمصريو0 	0، فصا# 	لفيو� فضًال عن ,سو	لى N
كل ,#w �تحت كل كوكب، �من عرU ما كانت عليه حالهم 

تعّجب �,ُعِجَب بما �N Zليه مآلهم). 
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لجديد،  
لعاَلم  يعّر� في شعر� على  �لم  � قلت): � (�لى 
 

لبحا, $كيف �قامو
 لهم كيانًا $بنو /
فيصف حا2 
لسو,يين $,
َعَلم يجمعهم $ال �سطو2 يحميهم،  بنيانًا، $ال  
لمجد  لهم من 

$ال >$لة ُتعنى بهم:
غطاِ,فٌة �بطا2ٌ  كوُلْمَب   Bِ,بأ
$َثبو  
ُ$$ثِبو ما   
E�  Fٌجيا �ُْسٌد 
َعدٌ> $ال  فيها  عَلٌم  يحِمهم  َوHُلم  سوL مضاٍ/ تحامى ِ$,َ>ُ� 
لنُّ

ُمغتر�Hُسطوُلهم �ملٌ في 
لبحِر مرتِحلٌ 
لَبرِّ  في  $جيُشهم عملٌ 

ْهُب َمنثو,Uٌ ُمْذ كانِت 
لشُهُبما عابهم �نهم في 
أل,Bِ قد ُنثر$ فالشُّ

 (�
لكالY $صف ألهل مصر 
آل 
(�قو2: $هذ

 يصنع؟ ��قّل من حفلة؟ Eلمجمع ما
 
(�لى �� قلت): $هذ
�ما,U على حياته هو $هو حّي ميت، ال �سفًا على   �حفلة تكو
� على 
موa حافظ $هو مّيت حّي؟ ��قّل من حفلة، $قد مّر شهر
 �موa حافظ، $,ثا� كل �>يب له لسا� $كل كاتب له قلم، $كا
هو سيد َمن ,ثى فأجا> 
لرثا/، حتى تمّنى >
ألمير< �� يكو� قد 

ماa قبله ليحظى بمرثّية منه:
يا منِصَف 
لموتى من 
ألحياِ/قد كنُت �طَمُع �� تقو2َ ,ثائي

في  
لمضعَضعة   Uكاآلجّر ,ثائي<  >تقو2  جملة  كانت   ��$

الستقر
,، $ما سمعنا من 
لعرH �ّال >قا2 في  hال تعر ,

لجد
,ثائه< �$ >قا2 يرثيه<، $�� لم تُكن خطًأ من شوقي، $ما كا� مثلي 

ليخّطئ مثَل شوقي.
فَمن   ،Uكبير مسرحية   Uلحيا
  �� مر
ثيه.  في  َمزّية  $لحافظ 
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�لّخص   bمشاهد عليك   wعر منها  فصًال  لك  يصف   0,  9	#,
بعينيه  منهم من يصف  مناظرb �مقد#X ممثليه،  حو	#b �تسلسل 
فيريك 	لفصل كأنه >	لسينما 	لصامتة< 	لتي كانت على ,يامنا �نحن 
�ُيبلغك   	ألصو	 فُيسِمعك  بأ�نيه  يصف  َمن  �منهم  صغا#، 
ينقلك  من  �منهم  	إل�	عة،  >	لفصل< من  تسمع  كأنك  	لحو	#، 
Nلى >	لسينما< فُيقِعد� في 	لمقعد 	لمريح في 	لشرفة 	لمقابلة للوحة 
	لعرw، تر� �تسمع بعينيك �,�نيك ال بوصف 	لناقل، �تحكم 

بشعو#� ال بشعو# 	لناقد.
,ما حافظ في مر	ثيه �في �صفّياته فإنه ُيدِخلك فرقة 	لتمثيل 
يقر,  بأ0  يكتفي  ال   ��يتحر ينطق  يمّثل،  مّمن  ,نت  تكو0  حتى 
,� يسمع. 	قر�1	 مرثيته سعد	ً، �,نا ,#�� ما ,حفظ منها، لست 
,حفظها كلها �ليس 9يو	نه قريبًا مني أل#جع Nليها. ُيدِخلك 	لنا�9 
	لذ� سيخطب فيه سعد يو� كا0 سعد خطيب مصر، ال في بر	عة 
 �	لقوZ �حسن #صف 	لكال�، فإ0 ُخطَبه 0N ُقرئت قر	�X لم يد#
قا#ُئها بر	عَتها �لم يعلم فيَم كا0 هذ	 	لتأثير لها. كا0 تأثيرها في 
بالغتها، ,عني 	لبالغة بمعناها عند ,هلها �هو مطابقة 	لكال� لما 
 Z# عقولهم �يقو	لنا3 على مقد	لمر� 	0 يخاطب ,� Zلحا	تقتضيه 
لهم ما يفهمونه حتى يؤّثر فيهم. �كذلك كا0 سعد: لّما عا9 من 
	لمنفى في جزيرX سيشيل كا0 ينتظرb عند 	لمحطة في ميد	0 با8 
	لحديد جماهير تمأل 	لميد	0، �كا0 ,كثرهم من 	لفالحين تركو	 
ُقر	هم �جا�1	 مصر الستقباله، ألنه كا0 #مز 	لشعب �كا0 	لناطق 
بلسانه 	لمحامي عن حقوقه. �كا0 في 	لنا3 -يومئذ- من يضع 
	لوr#	� �	لُكَبر	� فوm �	لفّالحين تحت، فكانت 	لبالغة كل 	لبالغة 
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في خطابهم ما قاله سعد، قاZ لهم: "Nنكم جئتم لتكريمي �ما ,نا 
من 	لكبر	� �ال من ��� 	لسلطا0، ما ,نا Nّال فّال5 �	بن فّال5". 
شعلتها،   �همَد بريقها  	نطفأ  �قد  	آل0  	لجملة   bهذ تقر0�1 
�لكن 	لذين سمعوها من 	لفّالحين فعلت فيهم فعل 	لسحر �مشت 
في ,عصابهم َمْشي 	لكهربا�. هذb هي مطابقة 	لكال� لما تقتضيه 

	لحاZ، هذ� هي >	لبالغة<.

 >X#لصو	لسامعين >في 	لى حافظ في #ثا� سعد: �ضع N 9عو,
كما ُيقاZ، ,9خلهم 	لمشهد حتى كأنهم فيه، ينتظر�0 سعد	ً فال 
ير�0 سعد	ً، فقاZ: ,ين سعد؟ لَِم ال يحضر �قد كا0 حاضر	ً 9	ئمًا 
له،  	لقلو8 بحبهم  في  	لمجالس، كما كا0 حاضر	ً  في صد�# 

�حاضر	ً في 	ألسما� بإصغائهم Nليه:

حفٍل  ُZ�ّ,  �فذ	َ سعٌد؟  غا8َ عن صدِ#bِ �عاUَ 	لِخطابا,يَن 
َخطٍب يوَ�   bُ9َجنو  9ْ ُيعوِّ 	لجو	بـالم  َيُر9َّ  فال  ُينا�9   0,

ثم #	5 يتلّمس لغيابه 	ألسبا8: لعّله قد عاقه عائق؟ فلننتظر. 
�لكن طاZ 	لغيا8، ,فيكو0 نائمًا لم يسمع؟ ,يكو0 غائبًا لم يعلم؟ 
حّل  قد  	لمصا8   0, فاعلمو	  ُيِجب  لم  فإ�	  بالند	�،  فاجهر�	 

�	لمحذ�# قد �قع:
َخطٍب يوَ�   bُ9َجنو  9ْ ُيعوِّ 	لجو	بالم  َيُر9َّ  فال  ُينا�9   0,
	لغيابـاعلَّ ,مـر	ً ,عاقُه، علَّ خـطـبًا  Zَطا, لقد   ،bُ	عر قد 
	لجيوبا,ْ� جنو9َ 	لرئيِس نا�9	 َجها#	ً ُيِجْب فُشّقو	  فإ�	 لم 
Nنها 	لنكبُة 	لتي كنُت ,خشى...
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,تلو  كامل،  مصطفى  	لشا8  	لزعيم  �كر�  في  �قصيدته 
عليكم ما ,حفظه منها. لكن ال تقرb�1 قر	�X، بل تصّو#	 حافظًا 
,نكم  تصّو#�	  	لر	ئع،  �Nلقائه  	لجهو#ّ�  	لمديدX �صوته  بقامته 
يتعرU �جه   0,  Zيحا� كأنه  	ألما�  Nلى  ينظر  منه �هو  تسمعونه 

:Zلعينين �يقو	لنظر �يفتح 	لزحا�، فهو يحّد 	حبيب �سط 
#�حًا َيُحفُّ بِه 	إلكباُ# �	لِعَظُمNني ,#�، �فؤ	�9 ليَس يكِذُبني
�يبتسُم,#� َجالال، ,#� نو#	ً، ,#� َمَلكًا يحّيينا  ُمَحّيًا   �#,

ُيلقي 	لجملة �ُيعلي صوته في 	لثانية، ثم يزيدb علو	ً حتى 
	نطلقت ,سا#ير�N b �جد ضاّلته �عرU محبوبه:

...........................	هللا ,كبُر، هذ	 	لوجُه ,عِرُفه...
:Z: �من هو؟ فقا	فكأنهم قالو

هذ	 فتى 	لنيِل، هذ	 	لُمفَر9ُ 	لعَلُم...........................
تحّيَتُه  bُحّيو� 	لعيو0َ  مَن 	لقلو�N 8ِ	 لم ُتسِعِد 	لَكِلُمُغّضو	 
فنحُن في موقٍف يحلو به 	لَقَسُم�,قِسمو	 ,0 تذ��9	 عن مبا9ئِِه

ثم تحّوN Zلى 	لزعيم 	لر	حل، كأنه حاضر �كأنه يخاطبه، 
:Zفقا

	لَعَدُ�لّبيَك نحُن 	ألُلى حّركَت ,نفَسهم لّما سَكنَت �لّما غاَلَك 
�َنحتِكُمجئنا نؤ�9ّ حسابًا عن مو	قِفنا �نسـتعد�  �نسـتعدُّ 

�هل نسيتم موقفه من 	لعد�	0 على طر	بلس (في ليبيا) سنة 
	لطليا0، فكا0 شعرb سالحًا من ,سلحة  لّما هجم عليها   ١٩١٢
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	لمعركة �جنديًا من جنو9 	لتحرير؟ ,ليس سالحًا ماضيًا قوله:
كالماقد مألنـا 	لـبـرَّ ِمن ,شـالئهم 	لّدنيا  َيملؤ�	  فدعوهم 

�قوله لمن ُيَعّد عندهم من #جاZ 	لدين �هو عو0 للمعتدين 
	لذين  	لشياطين  يفعل جمهو#  	لغاصبين، كما  للسا#قين  �حلف 

ُيْدَعو0 	لحاخامين:
,عمالِهم في  	لُمطر	0ُ   �عالما؟با#َ 	لقوَ�   �با#َ  :bُفَسلو
Nنجـيـُلـهـم جـاَ�هم  �مر	ً  ُيلقي على 	أل#wِ 	لسالما؟,بـهـذ	 

*   *   *

 تنّقال  �,  ،>>	لتشكيال  0	�, �جا�  	لصيف  �	نقضى 
يو�  فيتسابقو0   ،bمصير Uليعر معّلم  كّل  يترّقبها  	لتي  	لمعّلمين 
 .U#لمعا	 X#	r� 8	لصحف ,� يز9حمو0 على ,بو	لى N صد�#ها

�كا0 نصيبي منها هذ	 	لكتا8 بإمضا� 	لوrير مظهر #سال0:
Nلى حضرX 	لسيد علي 	لطنطا�� 	لمعلم في مد#سة سلمية 

	لمحتَر�:
فنرغب  َسْقبا،  Nلى مثل �ظيفتكم في مد#سة  نقلكم  قّر#نا 

Nليكم ,0 تباشر�	 �ظيفتكم هذb حاًال �	لسال� عليكم.

.U#لمعا	ير r� .١٩٣٢ Z9مشق في ٢٩ ,يلو

*   *   *
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-٥٩-
َبَر�9 �	لغوطة

Nلى  بنقلي   U#لمعا	  X#	r� بكتا8  	لسابقة  	لحلقة  ختمت 
 0, Nليها من غير  ,فأمضي  َسْقبا في �سط غوطة 9مشق.  مد#سة 

,قف معكم �قفة في 9مشق؟
كالُمكـُم علّي 0�N حـر	ُ�تجو0�r 	لّدياَ# �لم تُعوجو	

 0, بعد  �حديثها  مناجاتها  9مشق  تحرمني   0, ,فتريد�0 
َمن في 9مشق،  فيا  قربها؟  	ألياُ� #1يتها �حّرَمت علّي  حرَمتني 
مثلها،  فا#قتموها   0N تلقو0  فما  	لخلو9 من 9مشق  عبير  تنشقو	 
	لسبعة  ميز	نها �شاِ�ْ#�	نها(١)، �غوطتها ��	9يها، �	ألنها#  مثل 
	لتي تمتّد على 	لسفَحين في >	لّرْبَوX< كأنها عنقو9 	للؤلؤ في جيد 
	لفتو0،  من  سكر	0َ  	لنظُر  فيها  يضّل  	لتي  �	لبساتين  	لحسنا�، 
على   تكّسَر 	لذ�  �	لمسجد  	لقبا8،   bهذ�  	لمنا#	 �هذ� 
جد#	نه ,مو	| 	لقر�0 �هو قائم �	#تّد عنه 	لعصو# �هو شامخ، 
�ثنيًا، Nلى ,0  ير�� ألبنا� 	أل#w تا#يخ 	أل#w ُمْذ كا0 معبد	ً 
	لجبل  �هذ	  Nسالميًا.  جامعًا  غد	   0, Nلى  نصر	نية،  كنيسة  صا# 

______________________
(١) 	لشا�#�	0 عند منعطف 	لو	�9 في 	لطريق Nلى 9ُّمر.
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 !Zلجبا	ألمل على حين تعبس 	بتسامة 	ً عن مثل 	لذ� يفتّر ,بد	
لن تلقو	 بعدها مدينة مثلها: ثيابها rهر، �نسيمها عطر، �حديثها 
جّنة  ألنها   Zحال خمر  خمر،  �مياهها  سحر،  �جمالها  شعر، 

	لمستعجل.
من  ,خو	تها  ماتت  	لعامر	؛   w#أل	 مد0  ,قد�  Nنها 
شاّبة،  �هي  	لشيخوخة  سّن  �,9#َكتها  سالمة،  �بقَيت  9هو# 
�ثا#ها  فأّمو	  عر�سًا،  ,بد	ً  �ستبقى  	لماضي  عر�3  �كانت 
�ترّفقو	 في سيركم  	لخو	لد،  	ألمجا9  ,خبا#  تخبْركم  �سائلوها 
بطولة، �في ظالZ كل  تا#يخ  فإ0ّ تحت كل حجر  ُثر	ها،  على 
�9حة قصة حب، �في خرير كل ساقية قصيدX عبقرية ال تنتهي 
من   w#أل	 مد0  في   mتفّر ما  فيها  تجّمع  	لتي  "9مشق  قو	فيها. 
	لجماZ: فالِجنا0 في غوطتها، �	ألنها# في #بوتها، �	لسهل في 
مجالي  �كل  حولها،  من   Zلجبا	� بها  تحّف  �	لبساتين  مّزتها، 
	لوجو9 فيها، ال ينقصها Nّال 	لبحر، �من قاسيونها تر� بحر	ً من 
 >Xْبَو 	لخضرX 	لنضرX ما له من �خر"(١). "9مشق 	لتي تحرسها >	لرَّ
 >	لّشاِ�#�	0< �هي خاشعة في محر	بها 	لصخر� تسّبح 	هللا 	�
 w#أل	 بقا�  في  �قّسم  	لُحسن  شطر  ,عطاها   0, على   bتحمد�
	لشطر 	آلخر. �ما >	لّربوN >Xّال حلم ممتع غامض يغمر قلب #	ئيه 
بأبهى 	لعو	طف 	لتي عرفها قلب بشر، حلم يذّكر كل Nنسا0 بليالي 
حبه �ساعا سعا9ته، ثم يتصّر� 	لحلم �يستحيل �كر� حلوX ال 
 Xحد	� Xمر w#أل	لحن علو� �عته  ،Xلربو	§. 	ألحد	تمحوها 
حين ,ُلقَي في ,�0 9مشق! كانت 9مشق مدينة عامرX قبل ,0 تولد 

______________________
.>(١) من كتابي >مقاال في كلما
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,0 تشا9 	ألهر	� �ُينَحت  بغد	9 �	لقاهرX �با#يس �لند0، �قبل 
من 	لصخر �جه ,بي 	لهوZ"(١) ففي ,#ضها من مدنيا َمن سلف 
تحت   Xممتّد فيها جذ�#  لها   X#لحضا	�  ،طبقا تحت   طبقا

	لثر� �فر�� باسقة في 	لهو	�.
*   *   *

	لكو0  هذ	  صفحة  على  	هللا  يد  خّطته  سطر  Nنه  "�بر�9؟ 
	لماضي  �#�عة   ،�	لمو  Xلحيا	 فلسفة  	لبصائر  ,�لو  فيه  ليقر, 
�	لمستقبل. �	ختّص به 	لعر8، فجمع فيه تا#يخهم ببالغة علوية 

 .Xمعجز

�	هللا 	لذ� جعل 	آلية 	لمعجزX في 	لقر�0 هو 	لذ� جعلها في 
 	ألكو	0، �	هللا 	لذ� ,عجز ,ئمة 	لبالغة �,مر	� 	لبيا0 بسو# من �يا
 Zلعقو	لفكر �,صحا8 	لذ� ,عجز ,#با8 	هو  ،Uحر�� �كلما
بسو# من بحا# �,نها# �كهوU. �ما >َبَرN >�9ّال سو#X من قر�0 
 rعجاN لسما�، �ما	لقر�0َ من 	 Zلذ� ,نز	 w#أل	في  b	لكو0 ,جر	
بر�9 في ,نه يجر�، فكل 	ألنها# تجر�، �لكن في ,نه ينطق �,0 
في كل شبر فيه تا#يخ حقبة من 	لعصو# �قصة ,مة من 	ألمم: ,مم 
ُ�لَد في ِحْجرb �#ضعت من لبانه، َ�َحَبْت بين يديه، ثم قوَيت 
	لغر�#  �	شتّد �بنت فأعلت... �فتحت فأ�غلت، ثم 9	خلها 
 ،�حسبت ,نها شا#كت 	هللا في ملكه، فظلمت �عَتت �	ستكبر
 �	لجبر� 	لعظمة  تلك  فإ�	  	كتسبت،  ما  ببعض  	هللا  فأخذها 

______________________
(١) هذb 	لقطعة بين 	ألقو	3 من مقالة >9مشق< 	لمنشو#X في ,�Z كتا8 

>9مشق، صو# من جمالها �عبر من نضالها< (مجاهد).
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�كر� ضئيلة في نفس بر�9 �,نقاw هّينة Nلى جو	#b، �صفحة 
,� صفحا في كتا8 	لتا#يخ، ��N	 بأّمة ,خر� تخلفها في ,#ضها 
	لفلك في  �ترثها مجدها، ثم يكو0 سبيُلها سبيَلها. هكذ	 يد�# 
	لسما� �يد�# 	لسلطا0 في 	أل#w، فتنشأ من 	لقبر 	لحياX �يغطي 
على 	لحياX 	لقبر، �	لسلسلة ال تنتهي �	لنا3 ال يعتبر�0، �بر�9 
يتبسم ساخر	ً من غر�# 	إلنسا0 ضاحكًا من جهالته، يحسب نفسه 
 شيئًا، فيصا#� 	لكو0 �يتطا�Z بعقله 	لقاصر Nلى 	لكال� في صفا
	لر8ّ 	لعظيم، يقيس 	لخالق على 	لمخلوm، �يزعم أل9به �فّنه 
	لخلو9 �ما عمرN bّال ساعة �	حدX من عمر بر�9! �ما عمر بر�9 
Nّال ساعة من عمر 	أل#w، �ما عمر 	أل#N wّال ساعة من 	لزما0 

	لمطلق 	لذ� ال يعرU حقيقته Nّال خالقه. 

بر�9 �هو يجر� على 	أل#w #مز لتا#يخ ,مة 	لعر8 �هو 
يمشي في 	لزما0، ففي كل قسم من بر�9 فصل من 	لتا#يخ: 

يخر| بر�9 من بقعة في 	لّزَبد	ني منعزلة صعبة ال يبلغها Nّال 
َمن كا0 من ,بنائها عا#فًا مد	خلها �مخا#جها، كما خر| 	لعر8 
من هذb 	لجزيرX 	لصعبة 	لمنعزلة 	لتي لم تُكن يومًا Nّال ألبنائها، 
من  لكل  #مسًا  #مالها  كاّفة �جعلت  	لفاتحين  عنها   9ّ# �	لتي 
#	ية  تحت  ,بنائها  من  كا0  من  حتى  �طئها،  على  منهم  يجر1 
 Xلجزير	 bبتلعته هذ	مثل مصيرها � bئها كا0 مصير	حد من ,عد	�
كما 	بتلعت جيش كسر� في >�� قا#<، ثم لم يقنعها ما صنعت 
حتى 	بتلعت �9لته كلها في >	لقا9سية< تحت #	ية 	لقر�0، �قالت 

!Xلجزير	 w#, من يطأ �	جز 	للدنيا: هذ
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 	لجّنا  bهذ Nلى  يخر|  ال  عميق  غو#  في  بر�9  �يسير 
منه، يمشي في حضيض  مقربة  قامت على  	لتي  	لفّتانة  	لجميلة 
جاهليتهم  في  	لعر8  كا0  كما  �تصطد�  مياهه  تلتطم  	لو	�9 
يقتتلو0 �يصطرعو0، يشتغلو0 بأنفسهم عن 	لعاَلم من حولهم! 
حتى يبلغ بر�9 >	لفيجة< فتصّب فيه 	لمياb 	لعذبة 	لكثيرX من >عين 
	لفيجة< 	لتي يخر| ما1ها مندفعًا فّو	#	ً كأنه سيل ينحد# من قمة 
	لجبل، كما خر| 	لمسلمو0 يفتحو0 	أل#w لينشر�	 فيها 	لخير 

	لذ� هبط عليهم من 	لسما� في غا# حر	�. 

تنزZ مياb >	لفيجة< في بر�9 فتضيع قّلته �كد�#ته في كثرتها 
 bيعلو� �يهد#  َعْد�	ً  يعد�  جديد  نهر  منهما  �يكو0  �صفائها، 
	لزَبد، �قد كا0 -من قبُل- يمشي بطيئًا، قد خالطه 	لطين، يسر� 
	لجاهلية  عقائد  على  	نصّبت  كما  �	لثما#،  	ألrها#   w#, Nلى 
بعَكرb عن  يتجافى  	لسامية. �تر� بر�9  	لصافية  مبا9ُ� 	إلسال� 
مياb 	لفيجة، يجا�#ها �يأبى ,0 يختلط بها، فيسير 	لنهر مئة متر 
ر	ً، �لك ما� بر�9، �من يسا#b صافيًا  تر� 	لما� من يمينه معكَّ
#	ئعًا ألنه من ما� 	لفيجة؛ كما تجافى 	لعر8 عن 	إلسال� �,بو	 
فيها  كَبَر�9   Xلجزير	  �كا�9	 ألصحابه، حتى صا#  bيتبعو  0,
	لموحد�0  	لمسلمو0  فيها  	لتوحيد،  صفا�  �فيها   �	لّشر عَكر 
	هللا  مّكن  ثم  	لمختلفو0،  	لمشركو0  �	لجاهليو0  	لمتحد�0، 
 ،mلمخلو قبله  تخضع  لم  	لتي   Xلجزير	 له  فخضعت  لرسوله 
قبله،  ,حد  #	ية  تحت  تجتمع  �لم  #	يته  تحت  كلها  �	جتمعت 
فقا9ها خلفاN b1لى ,#w 	لتين �	ألعنا8، ال لتستمتع بخير	تها بل 
لتمّد بالخير ,هلها، ال  تريد ,0 تأخذ 	لغنى �	لترU منها بل لتقّد� 
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	لحضا#X 	لمؤمنة Nليها. 

�يبلغ بر�9 >َبّسيمة< �>	ألشرفية< �>	لجَدْيدX< فيجعلها 	هللا 
به ,جمل 	لبقا�، يسقيها من مائه فيكو0 شكرها Nياb خمائل قّلما 
	لغّضة من ,شجا#ها �تلثم  	لسو	عد  تعانقه  مثلها،  	لر	0�1   �,#
b 	لر�	ئُع من ,rها#ها، �هو يلين تا#X حين ُتر� حصباb1 من  خدَّ
صفائه، �يشتّد ,خر� فُيرغي �ُيزبِد �يكو0 له منظر مرعب �لكنه 
جميل، مرهو8 �لكنه محبو8، كما كانت 	ألمة 	لعربية 	لمسلمة 
بعد ,0 بسطت سلطتها على 	لعاَلم 	لقديم كله محبوبة مرهوبة، 
 w#أل	هللا بها ,#جا� 	لنا3 عدلها �يرهبو0 بطشها، ,غا§ 	يحّب 
فكا0 شكرها Nياb هذb 	ألمو	Z 	لتي فاضت بها خز	ئنها �هذ	 	لنعيم 
فتلين حتى  	ألمو#  لها  تستقيم  �كانت  ,بنا1ها.  تفّيأ ظالَله  	لذ� 
لها  ,هلها، �كانت تغضب فيغضب  بها  	لبال9 جنة يسعد  تجعل 
	لدهر �تسير Nلى عدّ�ها فيسير في #كابها 	لمو. كانت تحمل 
في يمناها 	لسعاX9 �	لهد	ية �	لسال� لمن ,#	9 	لسال�، �في يسر	ها 
	لمو �	لخر	8 �	لشقا� لمن ,#	9 	لحر8، كما يحمل بر�9 عند 

.mلغر	لطوفا0 �	لنما� �	لخير �	 Xلجديد	َبّسيمة �
صا#  �قد  >	لنَّْيَربين<  عند  �يمشي   Xلربو	 بر�9  �يبلغ 
 Xَعد� في  يمشي  	لذ�  	لعالي  منها  ,نها#،  سبعَة  	لو	حد  	لنهُر 
	لو	�9،   X#	قر في  يقبع  �	لذ�  	لسفح،  في  �	لذ�  	لجبل، 
Nلى  	ألمة  	نقسمت  كما  	لفا#¤،  �	لصغير  	لممتلئ  	لكبير  منها 
من  كا0   0N� 	لضعيف،  �منها  	لقو�  منها   �حكوما طو	ئف 
في  �غلبتهم  	لصليبيين   9ّ# حكومة   Xلصغير	  	لحكوما  bهذ
>	لحَد§<  في   هّز �حكومة  	لدين،  صال5  كحكومة  حّطين 
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	لمبين"(١) 	لذ�  	لنصَر  	لبيزنطيين �	نتزعت من بين ,يديهم  �9لة 
يحّدثكم عنه 	لمتنبي(٢). 

*   *   *
ليسقي 9مشق كلها  Nّال  	ألنها#  	لسبعة  Nلى  بر�9  	نقسم  ما 
نهر  عنه  ينفصل  ما   Zفأ� �نجدها،  غو#ها  جميعًا،  �ضو	حيها 
>يزيد< من عند >	لَهاَمة< (على بعد عشرX ,كياZ من 9مشق)، يأخذ 
قسطًا محسوبًا مقّد#	ً من ما� بر�9 ثم يسيل في مجر� ُحفر له 
في 	لجبل، ال يميل ميل 	أل#w ببر�9 بل يبقى عاليًا ليصل Nلى 

	ألحيا� 	لعالية من 9مشق. 
 ،# ثم ينفصل >ُتو#	< بما� ,كثر من ما� >يزيد< محسو8 مقدَّ
تِباعًا،  	ألخر�  	لفر��  �تنفصل  >يزيد<،  مجر�  تحت  فيجر� 
كل �	حد له مجر� معلو� يناله من ما� 	لنهر َقْد# معلو�، يمشي 
ليسقي ,#	ضي محّدX9 معلومة. ترتيب قديم عظيم بد, به 	لر�ما0 
�,تّمه �ضبطه 	لمسلمو0، �ُسّجل �لك بوثائق �	خُتّص به نا3 
في  بقعة  �لكل  Nليها  يصل  ما1ها  قرية  فلكل  معرفته؛  يتو	#ثو0 

______________________
(١) ما بين 	ألقو	3 من مقالة لي ُنشر في >	لرسالة< سنة ١٣٥٣هـ.

قلت: �	لمقالة في كتا8 >9مشق< �عنو	نها >نهر 9مشق< (مجاهد).
(٢) في قوله:

	لَغمائُِم؟هل 	لَحَدُ§ 	لَحمر	ُ� َتعرUُ لوَنها 	لساِقَييِن   ُّ�, �تعلُم 
�>	لحد§< قلعة حصينة قر8 َمرَعش (Nلى 	لشماZ من حلب)، ,�قع 
فيها سيُف 	لد�لة 	لحمد	ني بالصليبيين هزيمة منكرX في شعبا0 سنة 

٣٤٣هـ (مجاهد).
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	لقرية حقها من هذ	 	لما�، ال يطغى بستا0 على بستا0 ال يأخذ 
,حٌد ,كثَر من حقه �ال ُيحَر� ,حد شيئًا من حقه.

�,عجب من هذ	 	لتقسيم لما� 	لقر� �	لبساتين قسمة 	لما� 
 �rّنصيب معلو� ثم ُيو X#9مشق �,حيائها، فلكل حا على حا#	
	لبلد،  ,rّقة  تقو� في   bلميا	 	لبيو، �مقاسم  	لنصيب على  هذ	 
�يسّمى 	لَمقسم >	لطالع<، �هو بنا� مرّبع بحجم 	لبّر	9 	لكبير ,� 
	لخز	نة، يقو� في r	�ية 	لطريق، يصل 	لما� Nليه من فتحة لها سعة 
� على فتحا ,صغر منها، كل �	حدX توصل 	لما�  َّrثم ُيو X9 محدَّ
Nلى 9	# من 	لد�#. �من 	لمناZr ما يأتيه 	لما� منها #,سًا �منها ما 
يكو0 ماb1 من فائض 9	# ,خر�. �في كل 9	# بِركة ينصّب Nليها 
	لما� من >	لّسبع<، هذ	 	سمه، �لعّله كا0 قديمًا على صو#X سبع 
	لما� من فمه كما تر� في صو# >	لحمر	�< في 	ألندلس،   Zُينز
�يفيض من >	لهاِ#8<(١). ثم يخر| 	لما� من 	لد�# Nلى 	لمجا#�. 
�في 9مشق مجاٍ# تحت 	أل#w مبنّية، قديمة جد	ً، لعل منها ما 
يزيد عمرb على ,لف �مئتي سنة، �ال تحتا| Nلى مضّخا تدفع 
ما�ها كما هي 	لحاZ في 	لبال9 	ألخر�، ألw#, 0 9مشق مائلة 

من 	لغرN 8لى 	لشرm، لذلك يجر� فيها 	لما� جريًا طبيعيًا. 
______________________

 Zيقو 	لنا3<  >مع  كتا8  في   X#لمنشو	  >X9لسعا	 >طريق  مقالة  في   (١)
	لسبا� كلها  تمتلئ ففتحت   0,  9#,� Xلبحر	 ,ما�   	لشيخ: "قعد
 �	لبَِر  :"	لبحر	  :Zفقا 	لحاشية  ثم شر5 �لك في  	لما�"،  فتدفق 
	لتي تكو0 في بيو 	لشا� 	لقديمة، فيصّب 	لما� Nليها من تماثيل من 
 b	لسبع< �مجر	لما� >	لّسبا�، لذلك ُيسّمى مصب 	لنحا3 على هيئة 	

>	لها#8< (مجاهد).
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,ما بر�9 فإنه يذZّ بعد عّزb، �يفتقر بعد ِغناb، �يضعف بعد 
قّوته، �يصل في 	لصيف Nلى 9مشق قليل 	لما� معد�� 	لصفا�، 

حتى 0N 	لهّرX تمشي في مائه فال تغرm! ثم يخر| Nلى 	لغوطة.

تعرفو0  ,نكم  ,ظن  	لغوطة، �ال  ,حّدثكم عن  �لقد جئت 
عنها Nّال مقالة ياقو 	لحمو� في >معجم 	لبلد	0<، ياقو 	لذ� 
سا5 في بال9 	هللا شرقًا �غربًا �#,� ,قاليم 	أل#w، فما #,� مثل 
	لدنيا   ها متنزَّ  0, 	لخو	#rمي على  ,با بكر  غوطة 9مشق، �,قّر 
,#بع: غوطة 9مشق، �ُصغد سمرقند، �ِشْعب َبّو	0، �نهر 	ألُبُّلة. 
,ما سمرقند فلم ,صل Nليها، �,ما شعب بّو	0 فقد خّبَرنا 	لمتنبي 

:0,
عِب ِطيبًا في 	لَمغاني 	لـّزما0َِمغاني 	لشِّ مَن  	لّربيِع  بمنـِزلـِة 
فيـهـا 	لعربيَّ  	لفتى  �	للسا�0ِلكّن  �	ليِد  	لوجِه  غريُب 
فيـهـا لو سـاَ#  ِجّنةٍ  بُتْرُجـمـا0ِمالِعُب  لسـاَ#  سـليمـا0ٌ 

فسيأتي  	لخصيب<)  >,بو  	ليو�  (�ُيدعى  	ألبّلة  نهر  �,ما 
Nلى  لّما �هبت  Nلى �كريا سنة ١٩٣٦  كالمي عنه حين ,صل 
"بساتين  فهي:  	لغوطة  �,ما  فيها.  	لعربي  لأل89  مدّ#سًا   Xلبصر	
 Uلطَر	 Nلى  طَرفها  من  فيها  تمشي  	لثما#،  بأنو	�  حافلة  متصلة 
 Xفي ظل شجر تمشي  تنفّك  �ما   ،تسع ساعا من  ,كثر  	آلخر 
مثمرX ,� بجو	# نبتة ُمزهرX. �لو 	جتمع على مائدX �	حدX ما يخر| 
,كثر من ثالثمئة طبق، ما في طبق منها  	لثما# الجتمع  منها من 
مثُل ما في غيرb من 	لطبا�N .m	 #,يت نسا�ها َيُلْحَن لك من بعيد 
	لحقوZ #,يت  منثو#	 �سط   �, �هّن سا#با خالZ 	ألشجا# 
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ثيابًا r	هية تضحك فيها 	أللو	0، فتحسبهّن rهر	ٍ من rهرها، 
	لخريف  في  جا�  قد  	لربيع  �تظّن  �سترها.  ثيابهن   Zعلى شمو
 m	#أل�	  Xمن صفر 	لذهب  برقائق  مفر�شة   w#أل	 تكو0  حين 
	لسند3 في  	لدنانير على بسا} من  كّنثا#  	لخريف،  نثرها  	لتي 
في  تماثيل  كأنه  	للو0  	لر	ئق   Xلصفر	 	لفاقع  �	لبقر  ,مير،  عر3 
متحف فرعوني ُصّبت من خالص 	لَعْسَجد، ثم يأتي 	لشتا� فتخلع 
	ألشجا# ثيابها على حين يتدّثر 	لنا3 بالصوU، �>	لحو#< لم يبَق 
منه Nّال عيد	0، فكأ0 >	لحو#< فتية ,�	8 جسوَمهم 	لغر	ُ� فأضحو	 
 معشوقا كأنهن   >�>	لمشمشا عظا�.  على  جلو9	ً   b	َجو من 
هجَرهّن 	ألحّبة، �>	لجوr< 	لعا#� يقف صابر	ً عظيمًا في محنته 
ثيابه،  Nّال البسًا  ُير�  	لزيتو0 فال  ,ما  نعمته.  كما كا0 عظيمًا في 
ال هو يلقيها عنه يضحك بالزهر 0N ,قبل 	لربيع �ال يأسى 0N جا� 
 Xلحيا	 يبالي من  	لذ� ال   Uلفيلسو	 فهو  	لسما�،  	لشتا� �بكت 
�>	لسو	قي<  نَِقمها.  �ال  نَِعمها  يحّس  �ال  ,تر	حها  �ال  ,فر	َحها 
�هّن َجو	ٍ# من كل جهة Nلى كل جهة، ساقية تجر� عميقة بين 
	ألعشا8 ال يوَصل Nليها �ال ُيناZ ما1ها �,خر� ظاهرX مكشوفة، 
��	حدX تنحد# 	نحد	#	ً لها صخب �هدير �ثانية تسير صامتة في 
طريقها  �سالكة  خبيثة،   Xعكر� نقّية  �صافية  	ألشجا#،   Zصو,
قانعة بمجر	ها �كاسرX حد�9َها عا9ية على غيرها... فكأ0 سو	قي 
	لغوطة صو#X لنا في حياتنا نحن 	لنا3؛ كل يعمل على شاكلته 
 �كل ُموZٍّ �جهته سا�ٍ Nلى غايته، �	لوجها متعا#ضا �	لغايا

مختلفا، �لكن كل ساقية تعرU طريقها.

	لحضيض على ,هو0  Nلى  ينزZ ما1ها  �	لنا3 كالسو	قي؛ 



٢٨٧

 Zُبذ� 0ْN ضّخته مضّخا Nّال  	لمعالي  Nلى  سبيل �لكن ال يصل 
 �فيه كبير 	لنفقا. 	لنا3 كسو	قي 	لغوطة، عميق 	لنفس ال تد#
�باطُنه  كباطنه   bظاهُر بّين  ��	ضح  حقيقته،   Uتعر �ال  قر	#ته 
	لطوّية  �نقّي   ،َسكو �صامت  صّخا8  �جّيا£   ،bكظاهر
�خبيث 	لسريرX، �منصف �ظالم، �كبير �صغير... �كل يستمّد 

 .b	يمّد سو� bمن غير
هذb هي 	لغوطة، 0N #,يتها فَفَتنك جمالها �بها1ها فقد َفتَنت 
ِمن قبلك ملوكًا �ُقّو	9	ً �,9با� �علما�، �,نطقت بالشعر ناسًا ما 
لها  تنقضي  	لنا3 فرحة ال  قبل شعر	�، �,شاعت في  كانو	 من 
#,يتها حين  	لخريف، �لو  مسر	. هذ	، �قد �صفتها لك في 
	لربيع فتلبس حّلة بيضا� ,� صفر	� ,� حمر	�  تهّب عليها نسائم 
من 	لزهر، �ُيتَر� جّوها من rهرها 	لعطر، 0�N لر,يت جنة 	لدنيا 

�بهجة 	لعمر"(١).
*   *   *

�لكن >	لغوطة< 	لتي قر,َ �صفها لن تجد r 0N#َتها 	آل0 
Nّال نصفها، كانت حاضر	ً ُير� فصا# تا#يخًا ُير��؛ لقد ,كَلتها 
 تر	كمت فصا# 	لتي  ,قفا� 	إلسمنت  ,عني   ،Xلجديد	 	لد�# 
 	لمنا#	 	#تفا�  ترتفع  بعض،  ظهر  بعضها  يركب   عما#	
�يز9حم فيها 	لنا 3	9rحا� 	لسر9ين. فيا ,سفي على 9مشق، �يا 

حسرتا على ,ني لم ,ُكن شاعر	ً!
______________________

(١) ما بين 	ألقو	3 من مقالة >هذ� 9مشق<، �هي في كتا8 >9مشق، 
صو# من جمالها �عبر من نضالها< (مجاهد).
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 Xلحفر	 بكو	  	لديا#،   Zطال, بدموعهم  شعر	1نا  سقى  لقد 
	لتي كانت حوZ 	لخيمة ��ثا# 	لموقد 	لذ� كا0 ألهلها... جا�1	 
 Z، فخّلد�ها بقصائد حّوَلتها في خيا�	في صحر Xفقير Xلبقايا حيا
من يقر1ها Nلى جّنا مسحو#X في ُحلم فاتن، فأين شعر	1نا 	ليو� 
يبكو0 >	لميز	0< 	لذ� كا0 نزهة 	لمشتاm �ملتقى 	لعشاm �مجتَمع 
	لمو	ئد  �نمّد  	لُبُسط  فنبسط  ,حمالنا  Nليه  نشّد  كنا  يو�   ،mلرفا	
 >Xبو �>	لرَّ �#	ئنا  من  بسهلها   >Xلِمّز	<�  ،َماَ�#	 	لسَّ �ننصب 
 Zلجبا	9يها من ,مامنا عن شمائلنا، �>قاسيو0< ,جمل 	مدخل ��
(حاشا ,ُُحد	ً �ِحر	�) يو	جهنا، تنا� في حضنه ,حيا� >	لمهاجرين< 
 �>	لصالحية< �>#كن 	لدين<، �تحت قدَميه 	لبساتين، ,ينما نظر
#,يت 	لبساتين، �Nلى ,مامنا من بعيد قّبة 	لّنسر �منا#	 	ألمو�، 
	لحرمين �	ألقصى  Nّال  (	للهّم  	لمساجد �,قدمها �,عظمها  ,بهى 
	لذ� هو ثالثهما)، �تحت ,#جلنا نهر >بانا3< ,صغر ,بنا� بر�9 
 Xإلخو	 ,كبر  قاسيو0  سفح  �على   ،>>َقَنو	  bخو, جنبه  �Nلى 

>َيزيد< �تحته >ُتو#	<، �في صد# 	لو	�9 >	لّشاِ�ْ#�	0<.
,ين هذb 	لمغاني؟ لقد صا# >	لميز	0< مستشفى 	لمو	ساN .Xنه 
	لنفو3  	لميز	0 يعالج بجماله  يد	�� 	ألجسا9، �لكن ,لم يكن 
فيكو0 منه �9	1ها؟ �هل للنفو3 شاUٍ من ,مر	ضها مثل 	لجماZ؟ 
�>صد# 	لباr< 	لذ� كنا نمشي Nليه كل >صبحّية< �كل >َمَسوّية<، 
	لمر| 	ألخضر منبسط من حولنا �بر�9 يتوّثب من نشاطه جا#يًا 
	لنهر  جانب  في  	لبطيخَة  نضع  علينا،  يطّل  �قاسيو0  ,يدينا  بين 
 U	لنا# حتى يسخن، �نأخذ بأطر	لشا� على 	بريَق N� 9حتى تبر
	لد�لي   wلمعر	 Nنه  	لباr<؟  >صد#  ,ين  نتسّلى.  حتى  	لحديث 
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ل  	لد	ئم �مالعب كرX 	لقد�. ,خذ�b منا �هو �قف Nسالمي، مسجَّ
في 	لد	ئرX 	لعقا#ية محفوظة سيرته في صحف 	لتا#يخ!

�هَبت 9مشُق 	لتي عرفناها �جا� 9مشق ,خر� ننكر منها 
جانبها  عّطل  نصفي<  >شلل  	لغوطة  �,صا8   ،Uنعر مّما  ,كثر 
غوطة  شّق  	ليو�  	لغوطة   فغد بالبتر،   bفعالجو كله  	لغربي 
	ألمس! كا0 	لنصفا0 كأنهما شقيقا0 فلم يبَق Nّال ِشّق �	حد، فال 

9مشق 9مشق �ال 	لغوطة 	لغوطة. 
Nلى  قدمًا  مضيت  ليتني  �يا  عليها  	ليو�  ,قف  لم  ليتني  فيا 
 bهذ حديث 	لقرية 	لتي ُنقلت Nليها معّلمًا في مد#ستها! لقد ,ثا#
فّر  يومه  بالشبا8   m0 ضاN� ,حز	ني،   �جّد9َ ,شجاني  	لوقفة 
باألمل Nلى 	لمستقبل، ,ما 	لشيخ فال مهر8 له Nّال Nلى 	لماضي. 

فلنُعد Nلى 	لماضي 	لذ� كنت ,تحّد§ عنه، Nلى يو� تلّقيت 
كتا8 	لوr	X# بنقلي Nلى َسْقبا، �َمن كا0 منا معّلمًا في قرية فُنقل 
9نت  فقد  منها  	قتر8  �من  	ألماني،   Zنا كأنه  كا0  9مشق  Nلى 
,نا �سعيد  	لمد	#3 	البتد	ئية:  كّلنا معّلمين في  منه 	آلماZ. كنا 
�rكي  سلطا0  �جميل  	لعّطا#  �,نو#  ِ#ْكلي  	لزِّ �سليم  	ألفغاني 
,� مثل مشايخنا:  قبلنا مّمن هم مشايخنا  	لَمحاسني، �من كا0 
	لشيخ بهجة 	لبيطا# (مؤّسس 9	# 	لتوحيد) �	لشيخ rين 	لعابدين 
	لّسباعي  #فيق  (	لطبيب)  	لباِجْقني �	لشيخ  	لغني  	لتونسي �عبد 
	لُبرهاني  سعيد  �	لشيخ  	لمنّجد  	هللا  عبد  	لشيخ  	لقّر	�  �شيخ 
�حسني كنعا0، �من جا� بعدنا بقليل كمحمو9 مهد� 	إلسطنبولي 
�حكمة هاشم، �من بعدهم كأمجد 	لطر	بلسي، هؤال� �,مثالهم 
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كانو� معّلمي �البتد�ئية. فهل في �ساتذ� �لجامعا� �ليو� مثل هذ� 
>�لمجموعة<؟

5في مصر كا0 �لمتخرجو0 في /�. �لعلو� �لعليا يو� كنت 
طالبًا فيها من خمس 5خمسين سنة (سنة ١٩٢٨) ُيعيَّنو0 �5ًال في 
�لمد�.J �البتد�ئية، 5لذلك قلت في FحدE حلقا� برنامجي في 
�لر�ئي 0F عد/ �لمد�.J �ليو� �كثر 5لكن �لعلم فيها �قّل، كّنا مثل 
�لبئر فّوهتها ضيقة 5لكنها عميقة، فصرنا مثل �لغدير �5سع 5لكنه 

ضحل.

�لتي  َحّمو.ية  متجا5.��:  �.بع   Eقر  EحدF َسْقبا  5كانت 
�لتصقت بَسقبا يو� كنت معّلمًا فيها (سنة ١٩٣٢)، 5ِجسرين 5فيها 
مز.عة �ستا]نا كر/ علي، 5كفر َبْطنا، 5سقبا. F5لى جو�. جسرين 
يجر_ بر/E 5قد �سترّ/ بعض شبابه �5ستعا/ شيئًا من قّوته، 5عا/ 
عند >جسر �لغيضة< غزير �لماb سريع �لجر_، 5هو غير نهر >ُقَليط< 
 0F5 ،b5لكنه ُيفِسد �لهو� d.لذ_ تجتمع فيه �لمجا._ فُيصِلح �لز�

كا0 -لكثر� مائه- �قّل تلوثًا من �مثاله.

�5لقرE في �لغوطة متو�.ية من �لحياb 5سط �ألشجا.، تتسّتر 
.� �لحيِّية �لتي تخشى �0 تلمحها عيو0  بها حتى ال ُترE كالمخدَّ
�لرجاl، فال يبين منها Fّال ].E مآ]نها. �5لمآ]0 �ُحِدثت بعد عهد 
�لرسوl ‘ 5لكنها صا.� �ليو� �ما.� �إلسال� في �لبلد �لذ_ تقو� 
فيه، 5لما غلب علينا �الهتما� بالمظهر �كثر من �لجوهر بالغنا في 
�لتأنق في بنائها s5خرفتها 5.فع ُ].�ها... 0F5 كا0 �لمؤّ]0 ال يصعد 
Fليها بل يؤّ]0 بالمكّبر من 5سط �لمسجد. 5/خل �لمبّشر05، �عني 
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	لكنائس  فأقامو	  	لبا8،  	لمنّصر�0 من هذ	  	لمكّفر�0  ,نه 9خل 
 Xقو فيها  لهم   0, 	لنا3  لُيوِهمو	  	لمسلمين  ,حيا�  في  	لضخمة 

�جمعًا، �	لمسلمو0 نائمو0 ,� ,نهم ال يبالو0.

*   *   *
يو� كا0 طريقًا خاليًا �سط  بغد	9  �كانت 9	#� في شا#� 
	لبساتين ما على حاشيته شي� من هذb 	لعما#	 	لتي تقف 	ليو�، 
فكا0 	لبصر يسر5 منه Nلى 	لجبل ال يحجزb شي�. فإ�	 �صلت 
	لذ� يقف  يقطع طريق �9ما  	لشرm �جدَته  Nلى �خرb من جهة 
يف (	لكو#نيش) 	لذ� يقو� على  على حد�9 	لغوطة كشا#� 	لسِّ
 شاطئ 	لبحر. �هل تبد� 	لغوطة من 	لجبل Nّال بحر	ً ,مو	جه هاما

	لشجر، �	لعالي منها كأنه سو	#� 	لمر	كب 	لماخرX فيه؟

هنا� قر8 با8 توما، ,حد ,بو	8 9مشق 	لسبعة (�قد بقي 
	لغوطة.   تقف سيا#	 كانت   �هنا منها)،  	آل0 ستة  Nلى  سالمًا 
عليه   �	لمحّر مقدمتها  في   ،Xلصغير	 فو9#   سيا#	 من  �هي 
�9	ليبها  عليها،  	لر	كب  يصعد   U#فا# جانَبيها  �على   ،b1غطا
 bتُكن هذ لم  Nّال أل#بعة #كا8.  تتسع  #قيقة، حجمها ضئيل ال 
ضربَتها   0N �لكنك  	لمظهر،  	لجميلة  	لمنظر  	لفخمة   	لسيا#	
	لرقيق، على  ,ّثَر ضربتك في غطائها  قويًا  بجمع يد� �كنت 
حين كانت 	لسيا#X 	أل�لى متينة قوية. كأننا كلما 	99rنا علمًا 	99rنا 

ِغّشًا!

تقف حتى يجتمع 	لرّكا8 	أل#بعة، فربما طاZ �قوفك نصف 
ساعة �#بما مشت بك بعد 9قائق. �كا0 بين هذ	 	لموقف �َسقبا 
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نحو سبعة ,كياZ، ,� ,قّل مّما بين 	لحر� في مكة �منى، ,� 	لحر� 
�جامعة ,� 	لقر�.

*   *   *
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-٦٠-
جلسة في مقهى (في صو#X قديمة)

,عد9 صحائفي �,مسكت قلمي لكتابة هذb 	لحلقة، فإ�	 
	لهاتف من 9N	X# 	لجريدX يخبرني بأ0 ,حمد َمظهر 	لَعْظمة 	لذ� 
�كرُته في 	لحلقة 	لماضية قد ُتوّفي من شهر، نّبأ بذلك #جل قا�9 

من 9مشق.

 Zهللا من حيث ال ,شعر، �#,يت من خال	معي �	فسالت مد
	لدمع خياZ تا#يخ طويل مّر بي في لحظة، تا#يخ كله حياX �نشا} 
 Xشهر� �منصب   Zما� للنا3،  ال  	هللا  لوجه  �عمل  �Nخال� 
ثالثة ,حرU، هي  كلمة من  عليه  �نثر، كل �لك غّطت  �ِشعر 
	لتمّد0  كلمة >	لمو<! #حمه 	هللا #حمة �	سعة. ,ّسس >جمعية 
مجّلتها  يحّر#  عليها  قائمًا  �بقي  سنة،  خمسين  من  	إلسالمي< 
�يكتب فيها، �يقو� على نا9يها، �يدعو 	لمحاضرين Nليه �يحاضر 
هو فيه، �كا0 يد0�ّ بنفسه ,سما� 	لمشتركين في 	لمجلة �يكتب 
 Xلجمعية ,جر	ته، ليوّفر على 	بع بذ	لطو	يلصق � bهو عنا�ينهم بيد
موعد  في  عشّية  كل  	لجمعية  يجي�  	لعمل.  هذ	  يتولى  موظف 
ال يتأخر عنه �ال يتقد�، عاX9 	ستمّر عليها هذb 	لمّدX كلها حتى 
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بعد ,0 صا# #ئيس مفّتشي 	لد�لة خلفًا ألخي نها9 	لقاسم، �هو 
 كلها، له 	لحّق ,0 يدخل عليها 	#	rلو	قب منه 	منصب #فيع ير
عن   Zالنفصا	 كا0  �لّما  فيها.  �يحّقق  منها  شكو�  كل  �يسمع 
مصر (�سيأتي حديثه) �,ُلِّفت ,�r� Z	X# ,عطو	 	إلسالميين ثال§ 
	لعمل، �لكن  9	ئمًا ,صحا8  	إلسالميين هم   0, مع   ،	#	r�

	لقاعدX في كل بلد في مثل هذb 	لحاZ هي:

��N	 ُيحا3ُ 	لَحْيُس ُيدعى ُجْنُد�N�8ُ	 تكو0ُ َكريهٌة ,9ُعى لـهـا
على   فأصرْ#ُ 	لثالثة،   �	#rلو	 	ختيا#  في   �,# لي  �كا0 
 Zً �لكن لم يبّد	يرr� #ً منهم. صا	حد	ألستا� مظهر �	0 يكو0 ,
 Z0 لم يقّصر في ,عماN� لجمعية	عا9ته، �لم يأخذ 9قيقة من �قت 
	لوr	X#، �بقي يكتب 	لعنا�ين �يلصق 	لطو	بع، لم يبّدله 	لمنصب 

.X#	rلو	لمنصب �من 	ألنه كا0 ,كبر من  X#	rلو	 b#لم تغر�

عرفُته من ,يا� 	لمد#سة (�0N كا0 في 	لسن ,صغر مني �كا0 
في 	لصفوU بعد�)، �كنا -كما عرفتم- نسكن في 	لّديَمجّية في 
 Xفقير  Xسما� ,حيا� صغير, bانة. �هذ 	لّسمَّ 	لُعَقيبة �هو في   Uطر
(�لكنها ليست حقيرX) في 9مشق. منها خر| ,حمد مظهر 	لعظمة 
�,نو# 	لعطا# �شكر� فيصل، �من جو	#ها خر| ,حمد حمد� 
	لدين  �خير  	أل#نا�1}   Uمعر�  0, ,1كد  �ال  �,ظن  	لخّيا}، 
	لّز#كلي منها. ,ما 	لعلما� من هذ	 	لحي فكثير. �كاN 0لى جنب 
فتبر� هو فكا0 مؤّ�َنه  Nما� �ال خا�9،  له  ما  9	b# مسجد صغير 
�Nماَمه �خا9َمه، �كا0 ُيقيم فيه صالَتي 	لمغر8 �	لعشا�، حتى 

,يا� توّليه 	لوr	X#، �ال يستنكف عن كنسه بنفسه.
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 b�	لى مكتب عنبر، يمّر يحمل كتبه �غدN لطريق	عرفته في 
في >َسَفْرطا3< (�هو طبقا0 ,� ثال§ بعضها فوm بعض يجمعها 
نطاm ُتحَمل منه)، يمشي ُقُدمًا ال يكّلم ,حد	ً، يحّس من ير	b ,نه 
 �>�لد مؤ89ّ<. ثم عرفته من قر8، �كا0 في صّف محمد 	لمباَ#
	لذ� تخر| فيه جماعة من 	ألعال�: 	لمبا#� 	لذ� عرفتموb هنا، 
�فؤ	9 جبا#X 	لذ� صا# من كبا# 	لقضاX، �علي ,سعد 	لخانجي 
	لذ� صا#  	لفتيح  عبو9  	لحا|  �,حمد  	لخا#جية،   X#	r� �كيل 
	لجمهو#ية، �9	�9  لرياسة  	لعاّ�  	لمعا#U �	ألمين   X#	r� كيل�
في  	ألستا�	0  	لقدسي  ��جيه  	لفّر	  �#فيق  	لمحامي،  تكريتي 
	لجامعة، �مختا# �صفي 	لجابي 	لطبيب، �فريد 	لسكر� ,مين 
مضى  �قد   ،سنو	 بثال§  بعد�  كانو	  �كلهم  	لجامعة،  سّر 

,كثرهم Nلى لقا� #به.

�كا0 يخر| من كل صف (في كل سنة) جماعة من 	لنابغين 
ال نكا9 نجد مثلهم 	آل0، على كثرX 	لمد	#3 �فشّو 	لتعليم. �لما 
�هبنا Nلى 	لعر	m مدّ#سين في ثانوياتها سنة ١٩٣٦ 	جتمعنا فيها 
	لعطا# #حمهما 	هللا �,حسن خاتمتي. �لما كانت  ,نا �هو �,نو# 
فو#X 	لقومية في 	لعر	m (١٩٣٨-١٩٣٩)، �كا0 	لذ� توّلى كبرها 
سامي شوكت 	لمدير 	لعا� للمعا#U، كا0 ,حد ثالثة ثبتو	 على 
	لدعوX 	إلسالمية �,بو	 	لقومية 	لتي تنافيها �تخالفها، فنفوهم Nلى 
بال9 	ألكر	9: مظهر Nلى N#بل (�ُتسّمى 	ليو� N#بيل)، �عبد 	لمنعم 
خّالN Uلى 	لسليمانية، �علي 	لطنطا�� Nلى كركو�. فاستقاZ عبد 
	لمنعم �عاN 9لى بلدb مصر، ��هبنا نحن ثم 	ستقلنا. سبقته ,نا Nلى 

	لعوN X9لى 	لشا� �بقي بعد� ,شهر	ً حتى قامت 	لحر8 فرجع.
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#	فقته في 	لصغر �في 	لكبر، �في 	لحضر �في 	لسفر، �في 
	لصفو �في 	لكد#، فما #,يت فيه Nال مسلمًا تقيًا، �صديقًا �فيًا، 
�مؤمنًا قويًا، ما بّدلته 	لليالي �ال غّيرته 	لمناصب �ال غّرته 	لدنيا، 
,صيَب من سنين طويلة بمرw عصبّي مثل 	لفالج ال ,عرU 	سمه، 
فما منعه من 	لعمل �ال من 	لكتابة. �كا0 �خر عهد� به صيف 
سنة ١٣٩٨، ما #,يته بعدها �ال #,يت 	لشا�. #حم 	هللا ,حمد مظهر 
	لعظمة �,نو# 	لعطا#، �#فاقنا 	لذين تالحقو	 حتى لم يبَق منهم 

Nّال 	ألقل:
	أل�	لييو9ُّ� بعُضنا بعضًا �َيمضي ,ثِر  على  ,�	خُرنا 

�غد	 َمَثلي قوZ شوقي:
خليال خليًال  ,صحاُبُه   Zَقـليالما Nّال   	لّلد	ُ �تـوّلى 
�مضى �حَدbُ يحثُّ 	لّرحيالنَصلو	 ,مِس من غباِ# 	لليالي

	للهم 	جعله #حيًال Nلى #حمتك ال Nلى عذ	بك، 	للهم 	غفر 
لي �لمن قاZ: �مين.

*   *   *
,عوN 9لى �كرياتي؟ �,ّنى لي ,0 ,عو9؟ لقد عزَفت نفسي عن 
 Z	r, سّتين �,نا ال حديث 	لذكريا. بلَغت 	لحلقا 	لتي ُنشر
 في سنة ١٩٣٢، ال ,r	Z في ,�Z 	لطريق �ال تز	Z ,مامي �كريا
نصف قر0 كامل فيها ,كبر ,حد	§ حياتي، �لقد تبّدَلت فيها 	لدنيا 
من حولي، فهل ,عيش حتى ,سّجلها؟ �0N عشت فهل ,�كرها، 
�كرتها   0N� عليه؟  �,عتمد  Nليه  ,#جع  مكتو8  عند� شي�  �ما 
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�سّجلتها فما حاجة 	لقّر	� Nليها �ما 	ستفا9تهم منها؟ بل ما 	نتفاعي 
,نا بها في �خرتي �N	 �9ّعت 9نيا�؟

لقد مر �قت طويل على  	لتحرير،  يا ,خي 	ألستا� #ئيس 
�ضع 	ستقالتي بين يديك، ,فال تر� ,0 من 	لخير لي �للقر	� ,0 

تقبلها �,0 تعفيني؟

لقد ,خذ 	آل0 �#قة �كتبت ,سما� من كانو	 هم #فاقي على 
طريق 	لحياX، من كنت ,شا#كهم حلوها �مّرها، من كنت ,لقاهم 
�يلقونني ��نس بهم �يأنسو0 بي، �من كنت ,�r# من ,ساتذتي 
يخطب  كا0  �َمن  علّي،  	لفضل  ,�لي  من  �غيرهم  �مشايخي 
معي في 	الجتماعا 	لتي كنت ,خطب فيها �من كا0 يكتب في 
	لصحف �	لمجال 	لتي كنت ,كتب فيها، �من كا0 على مشربي 
,1ّيدb �يؤّيدني �من كا0 خصمًا ,حا#به �يحا#بني... كتبت ,سما� 
مئة �تسعة �سبعين مّمن خطر ,سما1هم على بالي، كا0 كل 
�	حد منهم جز�	ً من 	لدنيا 	لتي ,عيش فيها، �نظر فوجد ,نه 
لم يبَق منهم Nال ثالثة �عشر�0؛ يتساقطو0 �	حد	ً بعد �	حد يومًا 
بعد يو�، فلما�	 ,نتظر حتى يصبح 	لقّر	� في يو� ثالثا� فيأخذ�	 
>	لشرm 	أل�سط< فال يجد�	 حلقة 	لذكريا، بل يجد�	 	عتذ	#	ً 
عن عد� نشرها أل0 كاتبها لم َيُعْد يستطيع ,0 يو	لي كتابتها فقد 

,9#كه 	ألجل:

حتى غد	 	ليوَ� في 	لتا#يِخ مكتوباما r	Zَ يدَ,8ُ في 	لتا#يِخ يكُتُبه

�#بما ُكتبت يومئذ في #ثائي فصوZ �مقاال، �#بما ,ثنو	 
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علّي بما لست له بأهل ,� هجوني بما ال ,ستحّق، ,� ,عرضو	 عني 
فأهملوني حتى نسوني... ما 	لذ� ينالني من �لك كله؟ ما�	 ينفع 
 Zإلهما	يؤّثر فيه  	لهجا�، �ما�	من  bيضّر 	لثنا� �ما�	لميَت من 	
�	لنسيا0؟ 0ّN 9عوX صالحة من قلٍب حاضر من ,� مؤمن بظهر 
	لغيب، خير للميت من 9يو	0 كامل من عبقر� 	لشعر في #ثائه، 

�من مئة خطبة في تأبينه �عشرX كتب في 9#	سة ,9به.

*   *   *
,كتبه،  ما  عند�  يبَق  �لم  	لفكر،  �جمد  	لقلم  هنا  �قف 
لي  ,�#	قًا  ترّتب  بنتي  ,مامي  �كانت   .�قعد فنّحيت صحيفتي 
قديمة فاستخرَجت هذb 	لصو#X �جعَلت تتأملها �تسألني عنها، 
فأخذُتها فإ�	 فيها تتّمة 	لموضو�، صو#X ,ُِخذ في 	أليا� 	لتي 
,كتب عنها 	آل0 (مطلع 	لثالثينيا)، 	لمكا0 	لذ� ,ُخذ فيه ُهِدَ� 
�لم يبَق له ,ثر: مقهى في شا#� #	مي في 9مشق، �هب �قامت 
في موضعه عما#X كبيرX، �	لنا3 	لذين بد�	 فيها ماتو	 �لم يبَق 
 Nال 	ثنا0 منهم، �	لدنيا 	لتي كّنا نعيش فيها يومئذ تبّدَلت �صا#
نفسي من صو#  يمأل  ما  تمّثل  Nنها  ُجُد9.  نا3  فيها   X9نيا جديد
�#,سي من ,فكا# �,نا ,كتب هذb 	لحلقة، �ما ,ظنني بحاجة Nلى 
,0 ,قسم لكم ,0 	لذ� قلته هو 	لحّق، ما تخيلت �ال جئت بهذ	 
	لكال� صنعة ,9يب بل هو 	لذ� كا0، �ُ#8ّ مصا9فة كما يقولو0 

خير من ميعا9.

 m#لو	على  X#ليها �,فّكر: ,تكو0 صوN نظر, X#لصو	مسكت ,
,بقى من حياN Xنسا0 على 	أل#w؟ ,يمو 	إلنسا0 �ُيهَد� 	لمكا0 
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�تثبت 	لصو#X؟ نعم، �لكْن في هذb 	لدنيا، �	لدنيا -كما تعرفو0- 
مؤنَّث 	أل9نى، ,ّما 	لحياX 	لعليا فهي 	لحياX 	ألخر� {�0ّN 	لّد	َ# 
	آلِخرXَ َلِهَي 	لَحَيو	0ُ (,� 	لحياX) َلْو كانو	 َيْعَلمو0}. �,ّنى لمن ال 
يؤمن بالوحي ,0 يعلم بما ال يعرفه 	لعقل Nال من طريق 	لوحي؟ 
,0 يعلم بما �#	� 	لماX9 	لتي حصر فكرb فيها �قصر علمه عليها؟ 
�0N �#	�ها َلعو	لِم ,كبر �,كثر، ال يعلمو0 علمها ألنهم ,عرضو	 
ُيقبِلو	 عليه، فعاقبهم 	هللا بكفرهم جهالة بتسعة  عن مصد#b �لم 
,عشا# ما هو موجو9 �غر�#	ً يظّنو0 به ,نهم يعلمو0، �ما يعلمو0 

Nال ظاهر	ً من 	لحياX 	لدنيا �هم عن 	آلخرX هم غافلو0.

�,طلت 	لنظر في 	لصو#X فأثا# في نفسي خو	طر �,فكا#	ً 
Nبر	r 	ألقّل منها، �هيها! لقد  ,قد# على  ��كرياٍ، لو كنت 
	لنفس  �تنبلج في  �فاm �	سعة،  	لفكر على  بي  ُيِطّل   :Xقلت مر
 Xلمبتَكر	  X#لصو	 من   عشر	 نفسي  في  فأجد  مشرقة،  ,صبا5 
�في #,سي عشر	 من 	ألفكا# 	لجديدX، �لكني ال ,كا9 ,مسك 
�	حدX منها ألقّيدها باأللفا� �,ُغّلها بالَكِلم حتى تفلت مني �تعد� 
	ستمتعت  ,نا  فال  	لباطن،  ,غو	# عقلي  Nلى   X#منحد في طريقها 
صنعت  مقالة  في  سّجلتها  ,نا  �ال  بأفكا#هم  	لنا3  	ستمتا�  بها 
منها تحفة ,9بية. �لو ,ني قد# ,0 ,كتب معشا# ما ,تصو# لكا0 
شيئًا عظيمًا، �لكني ال ,قد#... �ال ,صّب في مقاالتي Nال حثالة 
,فكا#�؛ تنبت 	ألفكا# في نفسي �تزهر �تثمر، ثم تذ�� �تجّف 
فآخذ 	لهشيم فأضعه في مقالتي! �يتفّجر 	لينبو� في نفسي �يتدّفق 
�يسيل، ثم ينضب �ينقطع فآخذ 	لوحل فأضعه في مقالتي! �ينبثق 
ثم   ،Z	لز�	� 	لضحى  �يكو0  �يشتّد،  �يقو�  نفسي  في  	لفجر 



٣٠٠

يعو9 	لليل فآخذ قبضة من ظال� 	لليل ألكتب منها مقالة عنو	نها: 
>ضيا� 	لفجر<!(١)

*   *   *
:(٢)X#لصو	لى َمن في N 0آل	 	نظر�	�

 ،bهللا عمر	 Zلعجالني ,طا	لدكتو# منير 	ليمين) 	(من  Zأل�	
�	لثالث كاتب هذb 	لسطو#، ,ما 	لثاني فهو ,نو# 	لعطا#. هل قر,تم 
Nني  	لتي كتبُتها سنة ١٩٤٨ لديو	نه >في ظالZ 	أليا�<؟  	لمقّدمة 
كتبت 	لمقّدما ألكثر من خمسة �عشرين كتابًا، لألستا� 	لكبير 
	لشيخ ,بي 	لحسن 	لند�� �لألستا� 	لد	عية 	لشيخ محمد محمو9 
	لصو	U �لألستا� 	لمرّبي محمو9 مهد� 	إلسطنبولي، �,مثالهم 
 Uلذين شّرفوني فكّلفوني ,0 ,قّد� كتبهم، ال ألعّر	ألفاضل 	من 
في   Zٍعا بالفضل   Uمعر� فكّلهم  ,قد	#هم،  من  �ال أل#فع  بهم 
 bهذ �,كثر  بأسمائهم.  	سمي  	قتر	0  حّظ  لي  ليكو0  بل  	لقد#، 
	لمقّدما ضا� مني لم ,ُبِق صو#X منه عند�، �لو كنت ,حصيتها 
Nلّي بها لوضعُتها في  �جمعتها، ,� لو ,0 ,حد	ً يصّو#ها �يبعث 
	لتي  	لكتب   bبهذ تعريف  فيه  يكو0   ،(٣)	لمقّدما ,سّميه  كتا8 
قدمت لها، 	بتد	� بكتا8 >	لمطالع 	لّنصرية< 	لذ� كتبت في ,�له 

______________________
	لعد9 ٢٠٩ من >	لرسالة< 	لصا9# في ٢٦ #بيع  (١) من مقالة ُنشر في 

	لثاني ١٣٥٦ هجرية.
(٢) 	لصو#X في جز� 	لصو# �	لفها#3 (مجاهد).

(٣) صنع �لك ,خونا مجد مكي؛ جمع من 	لمقّدما 	لتي كتبها 	لشيخ 
لسو	b من 	لمؤلفين ثالثًا �عشرين مقدمة، �,عّدها في كتا8 نشرته 

9	# 	لمنا#X باسم >مقدما 	لشيخ علي 	لطنطا��< (مجاهد).
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	لخطيب سنة ١٣٤٧هـ. �لكّن ,�سع  	لدين  ترجمة مؤّلفه لسا0 
هذb 	لمقدما �,قربها Nلى 	أل89: مقّدمة 9يو	0 ,نو# 	لعطا# (في 

ظالZ 	أليا�) �مقّدمة >مكتب عنبر< لألستا� ظافر 	لقاسمي.

	لر�5.  	لمد#سة، شقيق  	لعمر، #فيق  	لعطا# صديق  ,نو# 
	لعطا#  فقالو	 علي  Nّال معًا، �#بما خلطو	  	لنا3  ير	نا  يكن  "لم 
�,نو# 	لطنطا��" كما قلت في مقّدمة 	لديو	0. �هو شاعر مبّكر 
تكريمية  حفلة  علي  كر9  محمد  	لجيل  ,ستا�  ,قا�  لّما  	لنبو¤؛ 
للشعر	� 	أل#بعة 	لشبا8 من Nخو	ننا: ,نو# �جميل سلطاr� 0كي 
	لمحاسني �عبد 	لكريم 	لكرمي، �كانو	 �كنا طالبًا في 	لثانوية، 
,لقى ,نو# قصيدX عنو	نها >	لشاعر< لو قالها 	آل0 �	حد من ,كابر 
	لشعر	� لُعّد من جّيد ما قاZ، �له قصيدX في لبنا0 ما ,ظن ,نه 
قيل فيه ,نعُم منها 9يباجة �ال ,متن، �ال ,حلى صو#	ً �ال ,جو9 
تشبيهًا �	ستعا#X، على طريقة شعر	� 	لعربية ال ,صحا8 هذ	 	لشعر 
>	لزهر	�< (في  مثلها. �شعرb في   Xبر�9 قصيد 	لجديد. �له في 
,�	خر 	لعشرينيا، يو� كانت 	لزهر	� مجلة 	لخاّصة من 	أل9با�) 
�في >	لرسالة< من يو� ,نشَئت 	لرسالة. �كا0 له ,سلو8 في 	لشعر 
كما كا0 لصاحبه (�سامحوني 0N نّوهت بنفسي) ,سلو8 في 	لنثر، 
لم يقّلد	 فيه ,حد	ً �قّلدهما فيه كثير. �لكنه -على هذ	 كله- لم 
	ألعلى  	لمجلس  في  �ال  	لعلمي  	لمجمع  في  عضو	ً  ُينتَخب 
عضو	ً  	نُتخب  ,نه  مع  	سمه)،  كا0  ما�	   �#9, ما   �,) لآل9	8 
فيهما �في ,مثالهما َمن هم �9نه؛ �لك أل0 	النتخا8 للَمجامع 
�للمجالس �للجو	ئز، كل �لك ُيبنى على 	لصد	قا 	لشخصية 
	لعلمية �	أل9بية. فمن كا0 معتزًال   	لكفايا ُيبنى على  مّما  ,كثر 
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عاكفًا على كتبه قانعًا من 	لحيا� 	الجتماعية بمجالسة �خو	نه من 
$هل 	لعلم 3	أل01، لم يذكر/ $حد، �ّنما َيذكر من بأيديهم $مر 
له  $3 من  �خو	َنهم 3$صدقا6هم،  	لمجامع 3	لجو	ئز 3	لرحال8 
فضل عليهم يحّبو= $= يكافئو/ به $3 من يريد3= $= يسّلفوهم يد	ً 
يأملو= $= يكافئوهم يومًا بها؛ فالمسألة �E= شخصية 	جتماعية ال 

.Hستحقا	مسألة كفايا8 3ال 
*   *   *

	لدين)  (علم  	لدين  عّز   Eألستا	 هو   �Nلصو	 في  3	لر	بع 
 ،Pلنكد	 RNعا Eألستا	على  Sلكال	كر/ عند E Sلّتنوخي. 3قد َتقّد	
3قد صحبُته $مد	ً طويًال 3عندP من $خباN/ 3$خباN صديقه N3فيقه 
يومًا   P3N$  =$ $Nجو  	لكثير،  	لكثير   Nلبيطا	 بهجة  	لشيخ محمد 
	أل]هر  في  حينًا   \N1 ،كاتب شاعر بالعربية  عالِم  3هو  بعضه. 
3حينًا في فرنسا 3نا_ منها شها�1 في 	لزN	عة، ُيحِسن 	لفرنسية، 
	شتغل بالتدNيس في 	لعر	H 3في سوNيا، 3هو 	لذP 3ضع كلمة 
>	لفيزيا6< للفيزيك 3كلمة >برمائية< لحيو	نا8 	لبر 3	لما6، 33ضع 
	لمدNسية.  	لكتب  $ّلف  من   Sقد$ من  3كا=  كثير�،  مصطلحا8 
3قد ترجم $حسن كتا0 $عرفه عن حيا� 	لتالميذ هو >قلب 	لطفل< 
	لكتا0  قر8$  $ني  مع  	سمه  نسيت   Pلذ	 	إليطالي  للمؤلف 
	لهّمة  3جد8  3لو  	لتالميذ،  متنا3_   Hفو 3$سلوبه  مر	8(١). 

______________________
 Sعا ميالنو  في  هذ	  كتابه  َنشر  3قد  $ميتشيس،   P1 �1موند  	سمه   (١)
١٨٨٦، 3للكتا0 ترجمة $خرl ُنشر8 في مصر منذ نحو خمسين 
سنة ضمن سلسلة 	لكتب 	أللف 	لتي $صدNتها [3	�N 	لتعليم 	لعالي 

بمصر في 	لخمسينيا8 (مجاهد).
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بأسلو8 ,�ضح �,سهل،  �,�0 لي �#ثة 	ألستا� ألعد كتابته 
 	لمعا#U في 	#	r� bقترحت ,0 تنشر	ال ,بلغ �ال ,جمل، ثم 
Z 	ألسما�  8 (,يضًا) فُتبدَّ 	لبال9 	لعربية بين 	لتالميذ، على ,0 ُيعرَّ
	إليطالية فيه بأسما� عربية، �,0 يعلَّق عليه تعليقا يسيرX تقّربه 

من حياX 	لتالميذ في مجتمعاتنا.
سكرتير)   �, نامو3   �,) سير  ,مين  	لتنوخي  	ألستا�  كا0 
	لمجمع 	لعلمي في 9مشق �من مؤّسسيه، �قد تر� كتبًا نافعة منها 
تعليقه ,� شرحه لكتا8 >	إليضا5< للقز�يني في 	لبالغة، �كتا8 
 ،wلعر�	هو ,حسن كتا8 ,عرفه في علم � ،>wلَعر�	حيا� N<
�N	 ُضّم Nليه ما كتبه صديقنا 	ألستا� ميشيل 	هللا �يْر�9 (�معناها 
>ميخائيل عطا� 	هللا<) �	لرقم (,� 	لنوتة 	لموسيقية) 	لتي �ضعها 
	لتنوخي  �	ألستا�   .>wلعر�	 >مرشد  منها  كا0  	لخليل  لبحو# 
صافي 	لقلب صاm9 	لو9ّ سهل 	لمعاشرX، حاضر 	لجو	8 بعيد 

عن 	لتكّلف، مثله في �لك مثل 	لدكتو# عبد 	لوها8 عز	�.
*   *   *

,ستا�  	لبحرX، كا0  	ألستا� سعيد   :X#لصو	 �	لخامس في 
	لثانوية في  	لمد#سة  	لنفس في مكتب عنبر، ,�  	لفلسفة �علم 

9مشق.
,خذ  يو�  �كا0  	لكيالني،  كامل  	ألستا�  هو  �	لسا39 
	بنه.  	لقاعد على 	أل#w هو  	لصو#X في rيا#X لدمشق، �	لولد 
 ،Zألطفا	ئل من ُعني بأ89 	كا0 من ,� Uهو ,9يب مصر� معر��
 ،m#� 9لمطبوعة �َنق طبع على ,جو	 Xلكثير	لقصص 	ّلف لهم ,
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�لكنها -مع 	ألسف- مملو�X بأخبا# 	لجّن �	لعفا#يت �ما يشبه ما 
ُيعَرw على 	ألطفاZ كل يو� في 	لر	ئي من >	لصو# 	لمتحركة<، 
تفسد  ,نها  ,ظّن  �لكني  �قتهم،  فر	�  �تمأل  	أل�ال9  تسّلي  	لتي 
عقولهم. �قد طالما تكلمت في �لك مع 	ألستا� كامل، في 9مشق 
بحجج  ُيدلي  فكا0  مصر،  في  	لمعر�فة  	ألسبوعية  ند�ته  �في 
�يسوm ,9لة على ,نها تقّو� 	لخياZ �ُتعين على 	لنبو¤ في 	أل89 
كامل  �	ألستا�   .Zقا بما  	قتنعت  �ما  	لقصة خاّصة،  كتابة  �في 
لم يقتصر عمله على ,89 	ألطفاZ، بل ,ّلف في 	لتا#يخ �3#ّ9 
�,فا9، �كا0 عالمًا ,9يبًا فاضًال. �سأتكلم يومًا (بمناسبة �كر ند�ته 
	ألسبوعية) عن 	لند�	 	لتي ,عرفها: هنا كند�X 	ألستا� 	أل9يب 
عبد 	لعزيز 	لرفاعي، �في 	لشا� كند�X 	ألستا� محمد كر9 علي، 
�	ألمير طاهر 	لجز	ئر� (حفيد 	ألمير عبد 	لقا9#)، �مصطفى بك 
	لخيا}  	لشا�، �	لدكتو# ,حمد حمد�  	لقضا� في  َبْرَمد	 عميد 
شيخ 	ألطبا�، �,خي نها9 	لقاسم 	لذ� سبق �كرb، �غيرb مّمن 

,#جو ,0 ,�فق Nلى 	لكال� عنهم.
بالّشعر  عا£  	لذ�  	لنجفي،  	لصافي  	لشاعر  هو  �	لسابع 
يأكله �يشربه ال يكا9 يبالي طعامًا �ال شر	بًا غيرb، �ينا� معه �لو 
في 	لمقاهي ,� فناm9 ما لها من صفا 	لفناN m9ال 	سمها، �يلبسه 
�لو ,سماًال بالية �عبا�X عتيقة، يصبح فينظم �ُيظهر فينظم �ُيمسي 
 Zً يحّو	لبؤ3 �لكنه َينظم في �صفها شعر	 Xفينظم، �يرتضي حيا
	لتي   rفالعجو 	لفّن:  نعيمًا. �كذلك يصنع 	أل89 �يصنع  بؤسها 
جّف جلدها �تجّعد �جهها ليست جميلة، �لكن صو#تها 	لمتَقنة 
غاية في 	لجماZ. �ِشعر 	لصافي -على كثرته �صدm صو#b- شعر 
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ما�9ّ يمّس ,طر	U 	لحس �ال يهّز قر	#X 	لنفس، ,ْ#ضّي ال يسمو 
سمّو 	لشعر، ضعيف 	لنسيج ال يثبت على مّر 	لدهر، �في بعضه 

ما ال يرضى عنه علما� 	لعربية �,ئمة 	لبيا0.
�	لثامن: شاعر من شعر	� 	لشا� لم يتجا�r 	سُمه حد�9َها 
�ال ُيعَرU فيما �#	�ها، 	سمه فايز سالمة، كا0 ُيدعى (,� يدعو 
	جتماعية  نقدية   w	غر, في  ينظم  	لصعاليك<،  >شاعر  نفسه) 

محّلية.
*   *   *

�بعد، فسامحوني يا ,يها 	لقّر	� ,0 ,غرقت صباحكم بالدمو� 
 Xلحيا	 	لضحُك 	ألصَل في  فليس  باألحز	0،  يومكم  �	ستهللت 
باكين،   �N	 ما 	لنا3  باكيًا �يو9ّعه  	لطفل  ُيوَلد  	لبكا�.  �لكن 
لذلك كانت ,خلد 	لقصص 	أل9بية �,عظمها هي 	لمآسي، �كانت 
	لنغما 	لحزينة ,عمق في 	لنفس ,ثر	ً، �كانت 	لمر	ثي 	لصا9قة 

,شرU �,كر� من 	لمد	ئح:
ضِحكنا �كا0َ 	لضحُك مّنا سفاهًة

�ُحقَّ  لسّكا0ِ  	لبسيطِة  ,0  يبكو	

ألصا8  >سفاهة<  من  بدًال  >جهالة<   Zقا 	لمعّر�   0, �لو 
	لحّق، ففي 	لحديث: >لو تعلمو0 ما ,علم لضحكتم قليًال �بكيتم 

كثير	ً<.
في  	لخاسرين  	لدنيا  في  	لضاحكين  من  تجعلنا  ال  	للهم 

.Xآلخر	
*   *   *
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-٦١-
في مد#سة َسْقبا

 Zإلنسا0 فصو	 Xًُ من سجّل حياتي. �حيا	فصًال جديد بد,
�لكن  	لحو	#  �يتغير  	لمشاهد  فيها   Zتتبّد 	لمسرحية،   Zكفصو
	لموضو� �	حد. لقد صر ,غد� كل صبا5 على سقبا �,5�# 
منها كل مسا�. �َسْقبا Nحد� قر� ,#بع متجا�#	: هي �حمو#ية 
�كفر بطنا(١) �ِجسرين، في Nقليم من 	لغوطة كا0 ُيسّمى >Nقليم 
9	عية<، يسقيه فر� من فر�� بر�9 	سمه 	لد	عياني. �هذb 	لنو0 
�#	مية،  	لغوطة، �,ظنها نسبة  ,كثر قر�  Nلى  	لنسبة  موجوX9 في 
Nال �قد  منها  	أل�لو0 في ,شعا#هم �كتبهم، �ما   bكثرها �كر,�
خر| منه علما� �,9با� ُنسبو	 Nليه. ��N	 #جعتم Nلى معجم 	لبلد	0 
لياقو #,يتم ,سما�ها �,سما�هم: َسقبا �كفر َبطنا �كفر سوسية 

______________________
(١) >	لَكْفر< بمعنى 	لقرية، �في 	لشا� ,مكنة كثيرX بهذ	 	السم: كفر بطنا، 
كفر َيبو3 (منسوبة Nلى 	ليبوسيين)، كفر طا8، كفر سوسية، �قد 
 Zيقا� >َكَفْرسوسي<  Nليها  (�	لنسبة  	ألعال�  Nليها جماعة من  ُنسب 
	لعلما� من ,هلها 	لشيخ  	ليو� >َكَفْرسوساني<) ��خر من عرفنا من 
محمو9 	لعّطا#، �قد صا# 	آل0 حيًا من ,حيا� 9مشق. �في مصر 

كفر 	لزيا �غيرها.
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 X9لمليحة، �يزعمو0 ,0 سعد بن عبا	ليو� 	لَمنيحة (�يدعونها 	�
مدفو0 فيها مع ,نه ما في 	لمدينة) �rََملكا �َمسر	با، �هي حديقة 
�#9 ُيزَ#� فيها 	لو#9 	لجو#� 	ألحمر 	لذ� ال نظير له في لونه �ال 
 r	لى مدينة قر8 شيرN ألصل	لجو#� منسو8 في 	�) bفي عطر
	سمها جو#) �َبال} (�كانت ُتدعى بيت 	لبال}) �9	#ّيا بلد 	لعنب 
	لفاخر �ُينَسب Nليها ,بو سليما0 	لد	#	ني(١)، �قر� ,َُخر ما كتبت 
هذ	 	لفصل إلحصائها �ال لوصف جمالها �بهائها، �ال لر�	ية ما 
قيل فيها من 	لشعر �من خر| منها من 	لعلما�، Nنما جا� �كرها 
عَرضًا. �كبر� هذb 	لقر� �9ُما 	لتي يسّميها ياقو >�9مة<، �قد 
	تصَلت 	ليو� بدمشق، ,ما 	لقر� 	لقريبة منها (جوَبر �كفر سوسية 

�	لِمّزX �	لَقَد� �	لقابو0) فقد ,صبَحت ,حيا� في 9مشق.

�	لطريق 	لذ� كنت ,سلكه كل يو� Nلى سقبا �منها ال يزيد 
طوله عن سبعة ,كياZ، ,� #بع طوZ مدينة جّدX، �	لسير فيه ُينِعش 
	لنفس �يمتع 	لبصر، �لكنه يخّض 	لبد0 �ُيَقضقض 	لعظا�، ألنه 
ترقص #قصًا، �لكنه  بل  	لسيا#X مشيًا  فيه  طريق �عر ال تمشي 
#قص بال 	ّتساm �على غير Nيقا�. ,ّما متعته فألنه يضطجع على 
	لمباَ#كة، على جانَبيه 	ألشجا#   w#أل	 bبسا} ممد�9 على هذ
صفوفًا �#	� صفوU ال يد#� 	لبصر �خرها، كأنها 	لجند قامت 
 �, 	لزهر  ببا#�  	لمز9	نة  فر�ُعها  تظّلل حو	شيه  	لقا9مين،  تحّيي 
هي  بك  تمّر  فتبصرها  متقدمًا   X#لسيا	 في  بها  �تمّر  	لثمر،  يانع 

______________________
(١) قلت: �Nليها ُتنَسب عائلتنا؛ rعمو	 ,0 جد	ً لنا كا0 يسكن حي 	لميد	0 
في 9مشق تز�| 	مر,X من 9	#ّيا، فَنَسب ,هُل 	لميد	0 ,�الb9َ منها Nليها 

فقالو	: ,بنا� >	لّدْير	نّية<، فمشى 	السم، �	هللا ,علم (مجاهد).
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	لمز	#� �	لقر� تمشي �ير�  	لقطا# ير�  #	جعة، كالر	كب في 
 Zلتي تنز	هي  نفسه قاعد	ً، �كالو	قف في 	لمصعد يبصر 	لبيو
ال يشعر ,نه هو 	لذ� يصعد. �	لحركة �	لسكو0 من 	ألسر	# 	لتي 
نظّن ,ننا كشفناها �ما كشفناها، �لو لم يكن في 	لفضا� Nال نقطتا0 
تتحركا0 فكيف تعرU ,� 	لنقطتين هي 	لثابتة �,يتهما 	لمتحركة؟ 
كيف؟ Nنك ال تمّيز فيهما 	لحركة من 	لسكوN 0ال 0N كا0 ,مامك 
فالحركة �	لسكو0  Nليها،  بها �تنسبهما  تقيسهما  ثابتة  ثالثة  نقطة 
,مر	0 نسبّيا0 ال نعرU >ماهّيتهما< �ال ماهّية 	لمكا0 	لمطَلق �ال 

	لزما0.
*   *   *

بين  مسالك  في  �مشيت   X#لسيا	 تركت  َسقبا  بلغُت  �لّما 
 Xحتى بلغت ساحة صغير ،	لبساتين، ثم في حا#	 بين 	لبيو
	لسوm، ��سط  فيها  	لكبر� فكا0  	لساحة  ,ّما  	لقرية.   mفي طر
	لسوm 	لمسجد، �كانت 	لمد#سة في هذb 	لساحة 	لصغيرX، �هي 
حسنة 	لبنا� #حبة 	لفنا�، في غرفة منها قبر عاZٍ يزعمو0 ,نه قبر 

عبد 	هللا بن سال�.

�عبد 	هللا بن سال� ما في 	لمدينة، �لكنك 0N قلت هذ	 
 0N 0 قلت لهمN منه، كما يغضب ,هل 9مشق 	غضبو� bلهم كرهو
	لقبر 	لقائم في 	لجامع 	ألمو� في غرفة من 	لرخا� بلغت 	لغاية في 
	إلبد	� �فوقها قبة ما #,يت قبة ,جمل �ال ,#شق منها، يغضبو0 
0N قلت لهم Nنه ليس قبر يحيى بن rكريا. �لّما ,ّلفت كتابي عن 
>	لجامع 	ألمو�< #جعت Nلى ما ,عرU من كتب 	لتا#يخ �بعثت 
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من سأZ علما� 	لنصا#� من جميع 	لفرm، فما �جد 9ليًال �ال 
شبه 9ليل على ,نه قبر يحيى عليه 	لسال�، Nال خبر	ً عند 	بن عساكر 
ما له سند �ال عليه 9ليل... �كما يغضب ,هل مصر 0N قلت لهم 
 ،Xلقاهر	في  Uلمعر�	 bلحسين ليس مدفونًا في مسجد	0 #,3 N
,ّكد �لك شيخ 	إلسال� 	بن تيمية �جا� باأل9لة عليه. كما ,0 في 
9مشق قبر	ً في �خر شا#� خالد بن 	لوليد مكتوبًا على با8 تربته 
,نه قبر عمر بن عبد 	لعزيز، مع ,0 عمر مدفو0 في 9ير سمعا0 

	لذ� قيل فيه:
يا 9يَر سمعا0َ ُقل لي: ,يَن سمعا0ُ؟

بانو	؟ بانوَ�؟ خبِّرني: متى  �,يَن 
سَلفو	 	ألُلى  	ليوَ�  سّكاُنَك  �,يَن 

ْر8ِ سّكا0ُ قد ,صبحو	 �ُهُم في 	لتُّ
لُيخبَِرني جهًال  ,سـأُلُه  �َقفُت 

تبيا0ُ بالّنطِق  صامٍت  ِمْن   هيهاَ
Nنهُم  :Zِلحا	 بلسـا0ِ  ,جاَبني 

كانو	، �يكفيَك قولي: Nنهم كانو	

�ما كنت ,عرU مكانه على 	لتعيين حتى علمت من ,يا� من 
	ألستا� خالد 	لحر	كي (�	لد �r| حفيدتي) ,نه Nلى جنب بلدهم: 

َمَعّرX 	لنُّعما0(١)، مع ,0 	لمشهو# 	لمتعاَ#U ,نه بقر8 حمص.
*   *   *

______________________
 =X#لمغا	مي بمعنى 	سم �#	لعال�، �لعله 	ليها ,بو N لتي ُينَسب	 Xلمعر	(١) 
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�كا0 في 	لمد#سة ثالثة صفوU �لها مدير �معّلما0 ��0�ِ 
بابها  9خلت  �لّما  معي،  كلهم  جا�1	  جئتها  فلما  (فّر	£)(١)، 
9خلوb معي ألنهم كانو	 جميعًا في ثيابي، فأنا 	لمدير �,نا 	لمعّلما0 
�,نا 	لفّر	£! فكأني ما جئت مد#سة سقبا بل 9خلت بهو 	لمر	يا 
في >فرسا�<، �ما ,كثر 	لذين يعيشو0 �كأنهم في قصر فرسا� في 

بهو 	لمر	يا، حيثما تلّفت 	لو	حد منهم ما #,� Nّال نفسه!
فكيف ,قّسم نفسي ,نفسًا ثالثًا فأعّلم ثالثة فصوZ في �قت 
يكو0  ,فهم كيف   0, ,ستطيع  	هللا مسلم عاقل ال  ,نا بحمد  معًا؟ 
فما�	 ,عمل؟ كنت  بالتثليث،  	لقائلو0  يزعم  >١+١+١=١< كما 
	لذ�  	سمه  >مزّينًا<  كا0  ,هل سقبا #جًال طالب علم  ,عرU من 
نعرفه به ,بو #ضا 	لّسقباني، �	لمزّين في 	الصطال5 	لشامي هو 
	لقرية  في  كّتا8  فدّلني على شيخ  فسألُته  	لصبيا0،  يختن  	لذ� 
#جل  �لكنه   Xحد	� بيد  يعمل  ,شّل  �كا0   ،Xحمز 	لشيخ  	سمه 
صالح ُيحِسن تعليم 	لقر	�X �	لقر�0، �,نا ال ,حتا| Nلى يدb �لكن 
Nلى عقله �لسانه، �,حتا| قبلهما Nلى قلبه �Nيمانه، أل0 ,كبر �نب 
به)  مرتكَبه عنه �مجاrيه  نرتكبه (�	هللا سائلٌ  	لتربية �	لتعليم  في 

______________________
=   �في 	لغوطة ,سما� فينيقية مثل 9مر �,صلها 9	مو# �تامو# باسم Nله لهم 
	لمغر8،  فليطة �معربا �معناها  (بالبيت)، �مثلها  مزعو�، �بال} 
�,سما� حثية مثل 	لغوطة �َقطَنا (�,صلها كنا �كنتا)، �,سما� يونانية 
قلمو0  مثل  	ألصل  �#�مانية  	لينبو�،  �معناها  	لفيجة  مثل  	ألصل 

�بانيا3، �ما ,صله فا#سي مثل جوبر (جويبا#) �منين.
(١) نحن نقوZ له في 	لشا� 	آل�0، �هو ,قرN 8لى مصطلح 	ألقدمين، 

�في مصر �	لسعو9ية يقولو0 فّر	£.
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هو ,0 نسّلم 	لولد ,� نسّلم 	لبنت، �قلوبهما صفحا بيض، Nلى 
 �معّلم ال يخشى 	هللا ,� معلمة ال تتقيه، فينقشا عليها سطو# 	لشكو
�	لعصيا0 بدًال من كلما 	الستقامة �	إليما0. �	لمعّلم مهما بلغ 
 0N للسا0 ال يكو0 في خير	بالغة � من سعة 	لعلم �ِكَبر 	لشها9	

لم يكن له -مع �لك- 	لمعرفة بالشر� �	إلخال� هللا.
جئت به �سّلمته 	لصّف 	أل�Z (,� تالميذ 	لسنة 	أل�لى)، 
�,�نت له ,0 يجي� معه بتالميذ 	لكّتا8 �,0 يأخذ منهم (بمو	فقة 
Nشر	في  عليه  �	شترطت  	لكّتا8،  في   bيأخذ كا0  ما  ,�ليائهم) 
طريقته   Zفبّد �ّجهُته  حيث  �توّجه  	لشر}،  فقبل  عمله،  على 
في 	لتعليم. �كا0 9ّينًا �كيًا يحب ,0 يتعلم كما يحب ,0 يعّلم، 
 X#	r� 	ستئذ	0  بعد  لكن  ,مر�  عن  فعلته  �ما  �,فا9.  فاستفا9 
	لمعا#U، ,عني 	لمفّتش 	لعا� فيها، �هو 	لعالم 	لمربي 	لفاضل 
	لذ� كا0 ,ستا�نا في 	لسلطانية 	لثانية سنة ١٩١٩ مصطفى تمر، 
 0N bلتعليم، �ليس يضر	لتربية �	لمجهولين في عالم 	لجنو9 	حد ,
جهل 	لنا3 قد#b �,نكر�	 فضله، فلقد كا0 يعمل هللا �	هللا ال يضيع 

,جر من يعمل له.

*   *   *
كنت  �لكني  	لقرية،   bهذ �تي   0, قبل  سنين  عّلمت  لقد 
9N	#تها �لم  ,ملك  ,ُكن  لم  Nلى غير�،  ,مُرها  ,عّلم في مد	3# 
يكن لي 	لحكم فيها، �هذZ�, b مّرX ,تسّلم فيها مد#سة فيها ,كثر 
من مئة من 	أل�ال9، يأخذ�0 مني ما ,عطيهم �يسمعو0 ما ,قوله 
لهم �يسير�0 من حيث سّيرتهم، فأحببت ,0 ,كو0 لهم كما كا0 
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,فاضل ,ساتذتي لي �لرفاقي؛ ال ,جعل عملي كله ,0 �خذ ما في 
كتبهم 	لمقّر#X فأحشو به ,9مغتهم �,سّجله على �	كر	تهم، حتى 
يؤb�9ّ يو� 	المتحا0 كما َتسّلموb ساعة 	لد#3، ثم ُيمحى منها 
 U#لمعا	 X#	r� مني bلذ� تريد	 	فال يكا9 يبقى منه ,ثر فيها... هذ
�تكافئني عليه �تقنع مني به، �لكن 	هللا يريد مني ,0 ,#	قبه فيهم 
منهم  �,جعل  منهم،  يرضيه  ما  Nلى  �,#شدهم  عليه  ,9ّلهم   0,�
,عضا� في جسم 	ألّمة سليمة من 	لعلل قائمة بالعمل، ال ,عضا� 

معتّلة �ال مشلولة �ال خاملة.

 ،Xلصال	قامة N على ،حا�لت ,0 ,عّو9هم على ,9	� 	لعبا9	
على 	لصدm في 	لقوZ، على 	لجر,X في 	لحّق، ,غر3 في قلوبهم 
سيما  عبيدb، ال  من   Uلخو	 منها  �,نز�   bحد� 	هللا  من   Uلخو	
	لر1سا�، على ,0 يحترموهم �,0 يطيعوهم فيما ليس فيه معصية 
فاأل89  يجانبو	 طريق 	أل89 معهم   0, منهم  ,#يد  لخالقهم. ال 
يذّلو	   0, ,#يد  ال  فأنا   ،wلمرفو	 هو  	لتذّلل  �لكن  مطلو8، 
,مامهم. 	لذZّ ,ما� 	هللا في 	لصالX �,ما� 	لضعيف لمساعدته 	بتغا� 
ثو	8 	هللا �,ما� صاحب 	لحّق ليصل Nلى حّقه، هذ	 كله عّز. �لكن 
	لذ� ,َبيُته لنفسي �عّو9تهم على Nبائه هو 	لذZّ ,ما� 	لجّبا# 	لظالم 
خوفًا من جبر�ته، �,ما� 	لغنّي ,مًال بغناb، �,ما� �� 	لمنصب من 

,جل منصبه.

لّما  ,ني  �لك  ,مامهم.  لي  عمليًا  	متحانًا  كا0  ,مر  ��قع 
-كما  �هو  	لناحية،  مدير   #r عملي  الستال�  	لقرية  �صلت 
	لمرجع 	إل9	#� لمن هو فيها. �كا0 شابًا مهّذبًا  قلت من قبل- 
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متخرجًا في معهد (,� كلية) 	لحقوm، �قد نسيت 	سمه، فذهبو	 
به �جا�1	 برجل من �Z 	لمؤيد، �هم فر� من ,سرX 	لعظم 	لتي 
	متحا0  	لذ� حضَرنا في  كنت ,عرU بعض #جالها، حقي بك 
	لشهاX9 	البتد	ئية �كا0 حاكم �9لة (!) 9مشق، �,ُعِجَب بأجوبتي 
 Zأل�	ثمينة ألني كنت  Xالمتحا0 كا0 شفهيًا) �منحني جائز	(أل0 
بين 	لتالميذ: �9	X لها قيمة بقَيت عند� Nلى ,0 كبر. �عرفت 
سامي بك مدير �r	X# 	لعدZ، ,� �كيلها، �كا0 صديقًا لو	لد�، 
	لشيخ  معه  لز�  	لخطيب،  	لدين  �كا0 من جماعة خالي محب 
,نشأها، �كا0  لّما  	لعلمية  	لجمعية  	لجز	ئر� �9خل معه  طاهر	ً 
معّلمًا  	لعظم عالمًا   Z� فقر	�  يحبني �يو9ّني. �,عرU #جًال من 
مؤّلفًا فاضًال هو جميل بك. �كا0 من #فاقنا ناظم 	لمؤيد 	لعظم 
�هو في 	لذ1	بة منهم نسبًا، �#مز� 	لعظم، �,عرU 	أل� 	ألكبر 
لهذ	 	لمدير 	لجديد �هو صفو5 بك، �لكني لم ,عرفه هو �لم 

,لَقه. 

�لك  أل0  حضو#�  عند   Xمر 	إل9	#�  	لمرجع   #�r, �,نا 
يومًا  	لمد#سة  قانوني، ثم ,عكف على عملي. �كنت في   Uُعر
,هًال �سهًال. �مشيت  قلت:  	لمدير جا�.  يقولو0:  	أل�ال9  فإ�	 

الستقباله ألنه ضيف على 	لمد#سة.

�ما فيَّ Nّال تلَك من شيمِة 	لعبِد�Nني َلعبُد 	لضيِف ما 9	َ� ثا�يًا

,نت   :Zقا� بأنفه،  خّدb �شمخ  �لكنه صّعر  به،  �#حبت 
	لمعلم؟ �توّجه Nلى 	لتالميذ يكّلمهم. �كا0 يلبس لبا3 	لصيا9ين، 
X#ّ9 (كربا| صغير)  فيه  	لركبة �قد غر3  Nلى  �هو حذ	� طويل 
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�#9	� (جاكيت) من 	لجلد، �قد بّر� شا#َبيه 	لكبيَرين. فحكمت 
عليه بأنه مغر�# متكّبر >على 	لفاضي<! �ثا# 	لكر	مة في نفسي، 
ت ال ,عو9 ,#� 	لذ� هو ,مامي.  �,نا حين ,حّس ,0 كر	متي ُمسَّ
�قلت له بلهجة ,جّف �,يبس من لهجته: نعم ,نا 	لمعلم، �,نت 
	لعسكر� ِمن خلفه Nشا#Xَ َمن يخاU منه  Nلّي  من تكو0؟ فأشا# 
,�ًال  	لمدير. فقلت للعسكر�:  يا ,ستا�، حضرته   :Zعلّي ثم قا
بًا  	لمدير لكا0 مؤ9َّ لو كا0  Nنه  ثم  ,نت ما سألك ,حد فاسكت، 
بين، يستأ�0 قبل ,0 يدخل �يسّلم  عا#فًا بمو	ضعا 	لنا3 	لمؤ9َّ
َمن   Uتعر ,فند�، هل  يا   Zتقو ما�	  يستأ�0... فصر�:   0, بعد 
تخاطب؟ قلت: ال ألنك غير معر�U �لم يعّرفني ,حد بك، ,ما 

,نا فإنني معر�0N� ،U جهلَتني فاسأZ عني ,خا� صفو5 بك.

�#فع صوته فكا0 صوتي ,#فع، �	حتد� 	لجدZ، فصحت 
بالطّال8: 	نتباb! فسكتو	، ثم قلت لهم: صّف. فاصطفو	، فقلت 
فانصرفو	!  بيوتكم.  Nلى  �	�هبو	  كتبكم  خذ�	   ،U	نصر	 لهم: 
#9 له ظهر� �مشيت Nلى غرفتي، �تركته �حدb يشتم �يهّد9 ,�
�يتوعد، ثم خر| �هو يرتجف من 	لغضب، �,سرعت Nلى 9مشق 
فز# بديع بك كبير ,سرZ� X 	لعظم �خّبرُته بما كا0، لم ,خر� 
منه حرفًا �لم ,بّدZ شيئًا مّما قاZ �ما قلت �ما كا0 منه �كا0 مني. 
�يظهر ,0 بديع بك قد 	ستدعاb �كّلمه فسكت �لم يذكر 	لمسألة 
,تريد  له:   Zنه المه �قا, به  	لمتصلين  بعد �لك، �,بلغني بعض 
,0 تعمل ثو#X جديدX في 	لغوطة تكو0 ,نت 	لمسؤ�Z عنها؟ ,ال 
تعلم ,0 له لسانًا يهّز 	لمنابر �يحّر� 	لبلد؟ ,ال تعرU ,نه من rعما� 

	لطّال8؟ ,ال تقر, ما يكتب؟
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,نا  يكّلفني   0,  Zبد له عّما صنع،  	عتذ#  به حتى   Z	r �ما 
	العتذ	#، ثم صا# صديقي.

*   *   *
�كنت خالZ ساعا 	لد�	� ,�9ّ1 عملي 	لرسمي على ,كمل 
ثالثة  مسّد  �,سّد  	لرسمي  	لعمل  من  ,كثر  ,عمل  Nني  بل  �جه، 
له -لّما صد# في  بقر	�X كتا8 كا0  معلمين. �كنت قريب عهد 
فرنسا- صد� عظيم ألنه جا� بشي� جديد في 	لتربية 	الستقاللية، 
هو كتا8 >	لتربية 	لحديثة< إل9مو0 9يموال0، فحا�لت ,0 ,طّبق 
 قر, (,قولها من �هني �قد  به  ما جا�  فيه. �خالصة  ما  بعض 
	لكتا8 من نصف قر0)، خالصته ,0 ُيكلَّف 	لتلميذ ,� 	لمجموعة 
من 	لتالميذ بعمل يعملونه �ُيتَر� لهم �ضع 	لخطة إلنفا�b، �ال 
 ير	قبهم 	لمعلم ,ثنا� 	لعمل �Nنما يسألهم عن نتائج 	لعمل. فبد,
بنظافة 	لمد#سة، �هي من عمل 	آل�0 ,� 	لفّر	£ �لكن 	لمد#سة 
بألف  مني  ,فضل  هو  بَمن  فاقتديت  فّر	£،  �ال   0�� فيها  ليس 
9#جة �من ال ,بلغ في 	لعلم �ال في 	لدين �ال في 	لعبقرية ُعشر 
ِمعشا#(١) ما عندb منها: عمر بن 	لخطا8 لّما ,#	9 ,0 ينّظف بيت 

	لمقد3 مّما ,لقاb فيه 	ليهو9، عملت مثله:
َفـال5ُفتشّبهو	 0ْN لم تكونو	 مثَلهم بالِكـر	ِ�  	لتشّبَه   0ّN

فطلبت مكنسة �,خذ ,كنس فنا� 	لمد#سة، فأسر� 	لتالميذ 
يأخذ�نها من يد� �يقولو0: ما�	 تفعل يا ,ستا�؟ قلت: ,فعل ما 

______________________
(١) 	لمعشا# �	حد من مئة من 	لمتر (سانتي)، ,ما 	لميّلي (,� 	لو	حد من 

	أللف) فهو ُمَعيشير (تصغير ِمعشا#).
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فعله ثاني #جل في 	إلسال�، َمن كا0 يحكم ثال§ عشرX حكومة 
لم  فإ0  	لمد#سة 9	#نا   0N 	لمد#سة.  ,نّظف  	ليو�.   من حكوما

يكن عندنا خا�9 ,فنقعد على 	أل�سا�؟
كنت ,خا0N U ,مرتهم بذلك ,مر	ً ,0 يهربو	 منه، فلما #ّغبتهم 
فيه ترغيبًا �سبقتهم Nليه تز	حمو	 عليه، فقلت: #ّتبو	 ,نتم ,مركم 
�تقاسمو	 	لعمل بينكم، حتى تكو0 مد#سُتكم نظيفة مثل �9ُ#كم. 
ثم عملنا على غر3 	ألغر	r� 3#� 	ألشجا# في فنا� 	لمد#سة، 
�لم يحتاجو	 Nلى َمن يعلمهم فقد كانو	 ,�ال9 ,بر� 	لفالحين، فما 
مّر شهر حتى تحّوZ 	لفنا� من ,#w خر	N 8لى ُجَنينة ُتَعّد تحفة 

في 	لجنائن، قا� بذلك كله 	لتالميذ متعا�نين.
�كنت ,بقى في 	لمد#سة 	لنها# كله أل0 �قت 	لد#	سة كا0 
�يرجعو0.   Xلصال	� للغد	�  	لتالميذ  يذهب   ،bبعد� 	لظهر  قبل 
�كنت ,حمل غد	ئي معي، �ما غد	ئي؟ قا#�#X صغيرX فيها rيت 
�,خر� فيها rعتر، �طبق صغير من ,طباm ,كو	8 	لشا� ��خر 
مثله، ,ضع 	لزيت في �	حد �	لزعتر(١) في 	لثاني، �عند� موقد 
(كاr) صغير �Nبريق للشا�، فيكو0 غد	ئي خبز	ً عليه 	لزيت �فوقه 
	لزعتر، فإ�	 فرغت قلبت 	لصحن على ,خيه ��ضعتهما في علبة 

Nلى 	لغد.
من  نا3   �, 	لجير	0  بعض  	لظهر  ساعة  يز�#ني  �كا0 
	لسكا0، �#بما جا�ني بعض 	لمشايخ من علما� 9مشق ,� بعض 
Nخو	ننا فيها، فأطعمُتهم مّما �كل. �قد عّلمونا ,ّال نبخل بموجو9 

______________________
(١) �قد ُيدعى 	لّصعتر بالصا9، �هو معر�U من 	لقديم.
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�,ّال نتكلف لمفقو9. �,�كر ,0 ,حد �با� 	لتالميذ من ,غنيا� 	لقرية 
شاكر	ً  فر99ُتها   ،Xصغير  Xبمائد Nلّي  �بعث  لي  #ثى  ��جهائها 
Nلى 	آل0  �كله   Z	r, بيتي. �,نا ال  �كله في  �,فهمُته ,0 هذ	 طعا� 
�#بما �ثرُته على ,طايب 	لطعا�، فإ0 كا0 بدZ 	لشا� بطيخ ,حمر 
كا0 ,طيب عند� من مو	ئد 	لملو� (,حيانًا ال 9	ئمًا). �#بما بعثت 
تلميذ	ً فجا�ني بأ�قية (�هي مئتا غر	�) من 	للحم 	لمشو� ثمنها 

!مع 	لرغيف فرنك �	حد، ,� خمس هلال

*   *   *
بها  	لرياضة �,#ّغبهم  	لتالميذ على فنو0 من   8#ّ9, �كنت 
لتصّح ,جسا9هم، �,عّلمهم 	لمشَي بانتظا�، ثم نخر| ,حيانًا بعد 
	لد#�3 فنز�# 	لقر� 	لمجا�#X، �نصل Nلى >جسر 	لغيضة< حيث 
يجر� بر�9 ممتلئًا جّياشًا �عندb خمائل ممتّدX �,شجا# مز9حمة 
,شباb 	لغابا، كا0 لها -ال سيما في منطقة >	لز�#<- �9# كبير 
تز#�  	لقر�  قريتنا �ما جا�#ها من  	لسو#ية. �كانت   X#لثو	 ,يا� 
	لخشب  مثل  عا9  قشرته  ُنزعت   	�N لطيف  قصب  �هو  	لقّنب، 
به  يلعب   Uمجّو ضغط،  أل9نى  ينكسر  ضعيف  �لكنه  	لناعم، 
على  �ُيحَمل  	لنهر،  من  بأفو	ههم  	لما�  به  يسحبو0  	أل�ال9 
	لقّنب 	لطويل   ،(١)Xكبير 	لد�	8ّ بعد ,0 ُيَصّف صفًا في Nباال
ر في �سطها، ليؤخذ Nلى ,فر	0 	لشا� توقد به  في ,طر	فها �	لمكسَّ
	لنا#، ألنه سريع 	الشتعاZ حتى َلُتضَر8 به في �لك 	ألمثاZ، كما 

______________________
�منه   ،Xلصغير	  �,  Xلكبير	 	لحزمة  بالة)  	لعو	�  لها   Zيقو�) 	إلبالة   (١)

قولهم >جا� ضغثًا على Nّبالة< بمعنى قوZ 	لعاّمة >r	9 	لطين بّلة<.
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ُيضَر8 	لمثل بضعفه حتى ليقاZ لإلنسا0 	لضعيف: كأ0 عظامه من 
	لقّنب. ,ما قشرb فُتصَنع منه 	لحباZ، فتر� 	لحّبالين بين 	لبساتين 
قد نصبو	 ,عمدX مّد�	 عليها 	لحباZ لَبْرمها. ,ّما 	الستعماZ 	ألعلى 
للقّنب ,� لبعض ,نو	عه فهو ,0 ُيستخَر| منه 	لمو#فين (	لمخّد#، 
,� 	لحشيش). �	لغريب ,0 ,هل 	لغوطة �	لبقا� 	ألخر� من 	لشا� 
�بعض 	ألماكن في تركيا يز#عه ,هلها �ال يتنا�لونه، لكن يبيعونه 
بالخفا� لمن يتعاطاb �يربحو0 منه 	لماZ 	لكثير، يهربو0 به أل0 

	لحكومة تمنعه.

�كا0  rََمْلكا،  مد#سة  فز#نا  بالتالميذ،  ,بتعد  جعلت  ثم 
 Zياسين هو خا 	لشيخ محمو9  ياسين (�عّمه  بشير  فيها صديقنا 
شكر� فيصل)، �كنا نتبا#� في ُحسن تعليم 	لتالميذ �تنظيمهم 
فكنا كفرَسي #ها0، حتى جا� يومًا بما عجز عنه، هو ,نه ,لبس 
 تالميذb كلهم 	لطر	بيش مثل تالميذ 	لمدينة، فغلبني. �لكني ثأ#
منه في حا9§ طريف �لكنه ليس بظريف، �,نا هنا ,سّجل ما لي 
�ما علّي. مللت من 	نتظا# 	لسيا#X كل يو� لتحملني Nلى 	لمد#سة، 
فاشتريت 9ّ#	جة �تعلمت #كوبها، �لكني لم ,تقنه، فكنت ,قف 
خائفًا.  متعثر	ً  بها  	لد#	جة �,مشي  فأمتطي  ,� كرسي  على حجر 
�مر# به يومًا �,نا #	جع (أل0 قرية rملكا على طريقي) فدعوته 
�يوّفر   X#لسيا	 	نتظا#  من  فيستريح  	لد#	جة  على  �#	ئي  ليركب 
و�  ,جرتها. قاZ: ال، يا  عم، ,خاU ,0 ترميني. قلت: يا عيب 	لشُّ
(�هي كلمة ُتقاZ في 	لشا� بمعنى >يا للعا#<) ,تخاU �,نت �#	ئي؟ 
قاZ: 	تركني 	هللا يرضى عليك، قلبي غير مطَمئّن. قلت: 	#كب �ال 

تخف.
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فركب ُمكَرهًا، �سرنا �	لطريق خاZ، فاعترضنا نهر صغير 
 Zنز, :Zلجسر) فقا	بالتركية  عليه جسر (,� كوبر�، �	لكوبر� 
طويلتين  خشبتين  	لجسر  �كا0  #	كبًا.  	بَق  ال،  قلت:  �,مشي، 
عليهما خشبا صغا# معترضة فوقها بعض فر�� 	لشجر، فلما 
	لنهر  به، فسقط في  يد	� �ملت  	لجسر 	ضطرَبت  بلغت �سط 

�سقطت فوقه �سقطت 	لد#	جة معنا! 

	لنهر عميقًا �لكن كا0 نجسًا، �كا0 مجر	b طينًا  �لم يكن 
ِمقَو9ها (,�  	لفقر� �	نكسر  فالتو� عمو9ها  	لد#	جة  ,ما  منتنًا. 
�#	عاها)، �,ما نحن فخرجنا على شّر حاZ، �تركته ُيلقي في سّبي 
>ُمنولوجًا< طويًال، لو كنت في غير هذb 	لحالة ألخذ قلمًا ��#قًا 
�كتبت 	لشتائم 	لمبتَكرX 	لتي نطق بها، �ال ,9#� من ,ين 	قتبسها 
فهي ,�سخ من كل ما قاZ شعر	� 	لهجا�، بل ,�سخ من 	لنهر 	لذ� 

سقطنا فيه، �لكن 	لحّق هو ,ني كنت مستحقًا لها. 

ساقها  ثيابنا  سائقها   �,# فلما  بنا،   مّر  X#سيا �	ستوقفنا 
من  ,حد  لنا  يقف  فلم  �#	بعة  �ثالثة  ,خر�   X#سيا� �تركنا، 
مشيًا  فمشينا   ،b#ستا  Zسد,� 	لليل  حّل  فانتظرنا حتى  سائقيها، 
	لعاّ�. �لما �صلت  	لشا#�  بلغنا 9مشق فدخلناها من غير  حتى 
	لد	# �كانت فيها عّمتي (بعد �فاX ,مي) ,بت علّي 9خوZ 	لد	# Nال 
0ْN نزعت هذb 	لثيا8 عني ثم مشيت #,سًا Nلى 	لمطبخ ألغتسل في 

r	�يته. �لم يكن في 9	#نا �ال في ,كثر �9# 	لشا� َحّما�.

�ال تعجبو	، فلقد �هبت سنة ١٩٧٠ Nلى >بو0< (في ,لمانيا) 
 كثير	ً من مناZr 	لطّال8 	لعر8 فيها، #r� لها X#لمجا�	لمد0 	�
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فوجد ,كثرها من 	لبيو 	لقديمة 	لتي ليس فيها حما�.

(,ظنه  قانو0  عندنا  �كا0  Nلز	ميًا،  	البتد	ئي  	لتعليم  �كا0 
	البتد	ئية  	لد#	سة  سّن  في  �لد  كل  ُيلِز�  	لعثمانيين)  ,يا�  صد# 
بالذهاN 8لى 	لمد#سة، فإ�	 	متنع ,جبرb 	لدَ#� (شرطة 	ألقضية 

�	لقر�) على 	لذها8 �غّرمو	 �لّيه ماًال �َ�قفوb(١) في 	لمخفر.
�لم ,حَتْج Nلى هذ	 	لقانو0، فقد تدّفق 	أل�ال9 على 	لمد#سة 
حتى لم يبَق فيها مكا0، ضاقت هي �لكني لم ,ِضق ,نا بهم �لم 
عد9	ً.   	�9	9r	 كلما  فرحًا  بهم   9	9r, كنت  بل  بكثرتهم،  ,تبّر� 
�كا0 ,نبه 	لتالميذ #ضا (	بن ,بي #ضا 	لذ� �كرُته) فجعلته على 
صغرb عريفًا، �جعلت من متقدمي 	لطّال8 معلمين ,� معا�نين 
من  ,#	قبهم  �كنت  	لِكَبر.   0	�, قبل  بذلك  فكبر�	  لمتأّخريهم، 
 bهذ بعيد فال ,جد بحمد 	هللا Nال 	لتعا�0 	لصاm9، حتى صا#

	لمد#سة Nمامًا لمد	#3 	لقر�.
�نفخت فيهم #�5 	لحماسة للعمل �Nخالصه هللا ال للنا3، 
�كانو	 -على صغرهم- يد#كو0 هذ	 كله، 0N لم تد#كه عقولهم 
 bهذ في  قبلي  �كا0  ضمائرهم.  عليه  �	شتملت  قلوبهم  َ�َعْتُه 
	لمد#سة معّلم ,صله من 9#عا 	سمه 	لشيخ >فال0< 	لحلبي، �كا0 
محّركًا (موتو#	ً) ال يقف �مبعث نشا} ال ينضب، لم ,َ#b �لكن 
#,يت �ثا# عمله �كانت �ثا#	ً طيبة. �لم يكمل تعليمه من تالميذ 
هذb 	لمد#سة Nال 	لولد 	ألصغر ألبي #ضا 	لسقباني، يعمل 	آل0 

______________________
(١) �قفه بمعنى ,�قفه، �لم ير9 في 	لفصيح ,�قفه. �من هنا جا� 	سم 

.>Uأل�قا	لوقف< �>	<
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,حمد  	سمه   ،wلريا	 في   	إل9	#	 Nحد�  في  قانونيًا  مستشا#	ً 
عبدb، يذكر تلك 	أليا� �0N مضى عليها 	آل0 نصف قر0 كامل.

*   *   *
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-٦٢-
9فا� عن فلسطين

قيد	ً  كا0  �لكنه  	لقيُد،  بمعصمي  �,مسك  موظفًا   صر
,ُخِر| يد� منه متى شئُت. بعت بعَض �قتي   0, �	سعًا ,ستطيع 
بهذ	 	لر	تب �بعَض حّريتي، �لكن لم ,بع ضمير� �ال لساني، 
�ال  	لمنابر   هجر ما  	للسا0،  طليق  	لضمير  حّر   Z	r, ال  فأنا 
طّلقت 	لصحف، بل عد Nلى 	ألمو� ,خطب فيه كلما حد§ 
حا9§، فما 0N ,صيح صيحتي 	لمعر�فة (Nلّي Nلّي عبا9 	هللا) �يتبين 
	لمصلو0 صوتي تتجا�8 ,صد	b1 من ,#جا� 	لمسجد، يصل Nليها 
بال مكّبر للصو، حتى ُيقبِلو	 علّي �يسرعو	 Nلّي ليسمعو	 مني 
 	لمظاهر	  ما كانو	 يسمعونه قبل ,0 ,صير موظفًا. �#بما قد
تخر| منه كما كنت ,قو9ها قبل ,0 ,كو0 موظفًا، �#جعت ,كتب 
في 	لصحف ما ُيرضي 	لحكومة �ما ُيغِضبها، ما جعلت من هّمي 
يومًا #ضاها �ال غضبها، كا0 كل همي ,0 ,#ضي #بي �,0 ,كو0 

صا9قًا ,ما� نفسي.
لكْن  جد	ً،   Xكثير  Xلمد	  bهذ في  كتبتها  	لتي   	لمقاال
ال تسألوني عن عد9ها ألني لم ,جمعها كلها، فهل يأتي -يومًا- 
في  فيبحث  صاحبها،  ,نا  مني  جمعها  على  ,حرَ�  يكو0  من 
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مجموعا 	لصحف 	لشامية: فتى 	لعر8، �	لمقتبس، �	لقبس، 
�	لناقد،  ظبيا0،  تيسير  ,نشأها  	لتي   Xلجزير	� با�،  �,لف 
�	لمكشوU لفؤ	9 حبيش في بير�، فيأخذ ما كتبته فيها فيجعل 
	لتي لم ,جمع منها في  لبو	كير كتاباتي  	لكاملة<  منه >	لمجموعة 
كتاN 8ال ما 	شتمل عليه كتابي >	لهيثميا< 	لصا9# سنة ١٩٣٠؟ 
�لكن هب ,نها ُجمعت �طُبعت، فما 	نتفاعي ,نا �ما 	نتفا� 	لنا3 

بها؟ فدعوها مدفونة فلن ُترجع لمن ما 	لر�5!
موضو�  ,َهّمها:  �لكن   ،Xكثير  	لمقاال  bهذ  موضوعا
	لنضاZ لالستقالZ �ما صنعنا في هذ	 	لمجاZ، �موضو� 	لماضي 
مثلها،  لنصنع  بل  عليها  �ننا�  بها  لنفخر  كتبتها  ما   ،b9مجا,�
من  مناظر	 �#9�9، �قصص  من  عنه  نتج  �ما  	أل9بي  �	لنقد 
	لتا#يخ، �صو# �مشاهد	 من 	لحياX، �تعليق على بعض ,فال� 
	لسينما �تلخيص لقصصها (عرفتم ,ني ُكّلفت بذلك لّما 	حترفت 
	لحّظ  لساني  �من  قلبي  من  ,خذ  	لذ�  �	لموضو�  	لصحافة) 
في  �,خطب  فيها  ,كتب  كنت  	لتي  فلسطين  قضية  �هو  	أل�فر: 

.,�	خر 	لعشرينيا
*   *   *

لقد ضا� (مع 	ألسف) ,كثر ما كتبت يومئذ، �لكن ,مامي 
	ألحد  يو�  لعد9  >	فتتاحية<   ُنشر 	لبقا�.  لها  ُكتب  مقالة  	آل0 
١٩٣٣/١٠/١٥ من جريدX >,لف با�< لألستا� يوسف 	لعيسى. 
,نذ# فيها 	لعر8 >9	هية 9َهيا� ال ينا�9 �ليدها< 0N بقينا على 
تجاهلنا قضية فلسطين؛ كأني كنت (�كا0 غير� مّمن يكتب عن 
ما  �,هلها،  بفلسطين  يتربص  	لذ�  بالخطر  نحس  	لقضية)   bهذ
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فكتبت  بالنتائج.  ,شعَرتنا   	لمقدما �لكّن  	لغيب  على  	ّطلعنا 
	لبيا0 مكانًا  �كتب َمن هو ,كبر مني في 	لبالغة قد#	ً �,على في 
�,عرU بالسياسة ظو	هرها �خفاياها، نصر� في قومنا كما كا0 
يصر� في 	لقبيلة 	لنذير 	لعريا0، �مّما جا� في هذb 	لمقالة حملة 

على 	أل9با� قلت لهم فيها:

	لدنيا في عيونكم حبيٌب  نفوَسكم �يؤلمكم �يسّو9  ,يهيج 
	بتسامة   �, تخسر�نها،  منه   Zصا� ليلة   �, عنكم،   wُيعِر
ُيحَجب عنكم نو#ها؟ �ال يؤلمكم ,مة في فلسطين تضيع بَقّضها 
�َقضيضها، يهاجمها في عقر 9	#ها ,�Zّ شعب �,خّسه �,هونه على 
	هللا �	لتا#يخ؟ يستلب بالثمن 	لغالي ,#ضها يشتريها منها، ثم يبعث 
بالفاسقا من بناته فيسترb9 منها، يعطيها بأيد� #جاله �يذهب ما 
,عطى من بين ,#ُجل... نسائه! ,ال يؤلمكم ,0 تصبحو	 يومًا فتجد�	 
,0 فلسطين صا# لغيركم، �,نكم صرتم غربا� في ,#ضكم ,� 
تائهين مشّر9ين في ,#w 	لنا3؟ �نحن نعرU >	ليهو�9 	لتائه<، 

فهل تسكتو0 حتى يصير منا >	لعربي 	لتائه<؟

	لعز	ئم،  �باعث  	لهمم  �مثير  	لشعو8   �	أل89 هو محّر
	لعر8 من  ,9با�  يا  ,نتم  فأين  	لغافل،  �ينّبه  	لنائم  يوقظ  	أل89 
�خطب  	ألندلس،  فتحت   m#طا خطبة   0N فلسطين<؟  >قضية 
نابليو0 ,كسَبته Nسترلتز، �خطب فيخته ,عا9 	لر�N 5لى 	أللما0 
	لفلسطينيا؟  �,#جعتهم Nلى مكانهم من 	لحياX، فأين 	لقصائد 
جنو9	ً  ليكونو	  ,صحابها  يتطّو�  	لتي  	لمؤمنة   Xلحّر	 	ألقال�  ,ين 
 Xلنصر 	لدنيا   ��تحّر فلسطين  نكبة  تصف  فلسطين:  معركة  في 
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فلسطين  �جير	0  فلسطين  ,هل  �لك  قبل  تهّز  بل  فلسطين، 
ليتد	#كو	 فلسطين قبل ,0 يأتي يو� يندمو0 فيه، �ليس ينفع في 

�لك 	ليو� 	لند�.
سنة،   Xعشر فلسطين خمس  	إلنكليز   Z9خو على  مّر  لقد 
تكفينا  ,فما  بأ�نابهم.   متعلقا  حشر	 معهم،  	ليهو9   Z9خو�
خمس عشرX سنة(١) لنصحو من نومنا �نفتح عيوننا، فنبصر 	لما� 
,مامنا  	لسحيقة   Xلهو	لنا# من حولنا، �	 يجر� من تحتنا �بو	#9 

نمشي Nليها بأقد	منا؟
(Nلى ,0 قلت): لينظم 	لشعر	� 	لقصائد في نكبة فلسطين، 
بلد  كل  في  	للجا0  �لتؤلَّف  فلسطين،  بشعر  	لمغّنو0  �ليتغنَّ 
معركة  	آل0   تأِ لم  فلسطين.  بلد مسلم إلنقا�  في كل  عربي، 
بالفكر  	ليهو9  عد�	0  لنر9ّ   ،Zبالما فلنحا8#  �	لحديد،  	لد� 
	لسديد، بالُخطَط 	لمد#�سة، باالتحا9، �قبل هذ	 كله �بعد هذ	 
يعينه  	لعدّ� مهما كبر �مهما كبر من  Nلى 	هللا، أل0   X9بالعو كله 

�ينصرb فاهللا ,كبر، فمن كا0 مع 	هللا لم يَخف ,حد	ً.
يستطيع  ما  كلٌّ  ليقّد�  فلسطين،  إلنقا�   Zلما	 بجمع  لنبد, 
>نِكلة< في  يقّد�   0, 	لشّحا9 يستطيع   0N به مهما قّل،  ال يخجل 
	لشهر، �فرنك  	لشهر، �قر£ في  نكلة في  فليقّدمها(٢).  	لشهر 

______________________
(١) 9خلوها سنة �١٩١٨.

(٢) 	لنكلة نصف قر£ سو#�، �	لقر£ يعاZ9 هاللة (هللة)، �	لهللة 
كالمّليم في مصر �	لفلس في 	لعر	m، �	لو#قة (,� 	لليرX) مئة قر£ 

�	لفرنك خمسة قر�£.
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في لشهر، ��بع ��قة في لشهر، �نصف ��قة في لشهر... ��نا 
 �جل مفلس �لكني �قد� من ليو� نصف ��قة في لشهر. ال تقولو
 2- 4لك قليل، فالقليل 2لى لقليل كثير. �لو �- �هل *مشق *فعو
لشهر خمسة  لير; فقط من كل منهم الجتمع في  يعا*> �بع  ما 

�سبعو- �لف لير;.
 -� ليهو*  يريد  عّمكم   Bبنا�� 2خونكم   ،Cلنا �يها  يا 
يطر*�هم غدً من *يا�هم �- ُيميتوهم، فاشتر� حياتهم بمالكم. 
يقو� عليها  لتي  لد�؛ هذK هي أل�كا-  لما>، ثم  أل*O، ثم 
لعمل إلنقا4 فلسطين. فسير� فهذ هو لطريق، سير� من آل- 
بُخطى ثابتة �سريعة، ال يجوS �- نتمهل فالوقت يمّر علينا ال لنا. 

يا �يها لناC، ثقو �نها 2- ضاعت فلسطين ضعنا.
*   *   *

هذ ما قلته من �كثر من خمسين سنة، �لكن ما سمعه �حد. 
�لو �ننا جمعنا كل شهر في *مشق �حدها خمسة �سبعين �لف 
لير; لمساعد; فلسطين �ستمر�نا عليها، فكم كا- يجتمع لنا 2لى 
آل-؟ لقد كانت موSنة >*�لة سو�ية< يومئذٍ سبعة ماليين لير;. كا- 
ثمن للير; لذهبية لرشا*ية خمس لير_ سو�ية �نصف للير;. 
خمسة �سبعو- �لف لير; تعد> بقّوتها لشرئية -يومئذ- مليوَني 
لير; ليو� �� �كثر. فلو جمعنا من كل بلد من بال* لمسلمين مثلها 

الشترينا فلسطين من جديد.
لمقاال_، �كتب  لمقالة عشر_ من   Kبعد هذ لقد كتبت 
غيرf مّمن هو �خلص مني ��فصح ��غَير مئا_، فما تنّبه �حد. 
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مّر خمسو0 سنة �نحن ُنْنذ# �نحّذ#، نقوN :Zننا في حر8 مع 
,مكر �,خّس 	لبشر، فهل #,يتم من يعيش في 	لحر8 مثل عيشه في 
 ،	لسلم؟ هل #,يتم من ينفق فيها على 	لسرU �	لترU �	لكماليا
ننفق  	لنقص �	لعا#؟  Nّال  فيه  بالكماZ، ما  له  بل على ما ال صلة 
�ال  نز	Z ننفق! نصّب في هذb 	لبالوعة ما لو �ّفرناb لكا0 لنا منه 
جيش ينقذ فلسطين �يخّلص كل بلد مسلم يعاني مثل 	لذ� تعاني 
فلسطين. طالما قلت للنا0N :3 هّرX مريضة تمو� في 	لشا#� تحت 
شّباكك تطر9 من عيونك 	لنو�، فكيف تنا� �من Nخو	نك 	لعر8 
 mلليل؟ من يد	من بكائه سكو0  mلمسلمين من يئّن �يشكو �يمّز	
جاُ#b مسما#	ً في جد	#b يفيق مذعو#	ً �يتعذ# عليه 	لمنا�، فكيف 
�تهد�  �9َ#هم  	لمد	فُع   �تدّ مسلمو0  عر8   w#أل	 �في  تنا� 

بيوَتهم، مد	فع ,صد	1ها تمأل 	لدنيا، ,فال تسمعها؟

كل  عنق  في  ,مانة  فلسطين   0N  Zنقو �نحن  سنة  خمسو0 
	لمسجد  ,نقذ�	  فأنقذ�ها؛  مسلم،  كل  قلب  في   Xعقيد عربي، 
	ألقصى مسر� نبّيكم، قبلتكم 	أل�لى. ال تنفقو	 قرشًا بعد نفقتكم 
�نفقة عيالكم Nّال على فلسطين، ال تبذلو	 جهد	ً بعد 	لضر�#� من 
جهو9كم لتأمين معيشتكم Nّال على فلسطين. 0N 	ليهو9 يعملو0 على 
سرقتها كاّفة فاعملو	 ,نتم على 	ستر9	9ها كاّفة. قاتلو	 مجاهدين 
في سبيل 	هللا ال لمجر9 	ستر9	9 	أل#w، فاأل#w ُتستَر9ّ بالجها9 
 .w#لأل Zلقتا	هللا ال يأتي لمجر9 	هللا، �لكن عو0 	لذ� معه عو0 	

ال تيأسو	 فإنه ال ييأ3 من َ#�5 	هللا Nال 	لقو� 	لكافر�0. 

لّقنو	 ,�ال9كم مع حليب 	ألمها �جو8 	لجها9 الستر9	9 
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فلسطين، عّلموهم كلمة >فلسطين< مع كلمة >بابا< �>ماما<. فإ�� 
كنا نحن -مع �ألسف- جيل �لهزيمة لُبعدنا عن #يننا ��ختالفنا في 
5مرنا، فسيظهر منهم جيل �لنصر، �لو بعد خمسين سنة 5� مئة 
سنة. 5ما لبَثت �لقد@ بأيد= من كانو� 5قو: من �ليهو# نحو�ً من 
مئة سنة؟ فما �حتاJ �ستر#�#ها Iال لَمن يطو= �Gية �لجاهلية �ينشر 
 Mيضر�لكافر � �لذ= �ستعاPG من  �لسيف  �Gية �إلسالR، �يرمي 
 TI .لحّق�  Vَيْدعو بدعو�لباطل �  Vعو# Yيَد�بسيف محمد ‘، 
�لدين،   Zصال� �لدين   Gنو� �لدين  عما#  تاGيخ  فاقر^��  نسيتم 
�لذين قامو� في bماT كّنا فيه 5كثر �نقسامًا �5شّد �ختالفًا؛ كاT في 
سوGيا �حدها عشر حكوماI cسالمية �صليبية، كانت حماV #�لة 
�َشْيزG #�لة، كاT في َصرخد (�هي قرية في جبل �لدG�b) #�لة! 
�لضعف   g�# �لباطل،   g�# محت   Rإلسال�  Vعو#  chجا فلما 
��النقساR، �5قامت #�لة �لوحدV تحت �Gية �لتوحيد. لقد 5ضعنا 

5يامًا كثيرV �فرصًا كثيرV، �لكن ال يز�g تد�jG �ألمر ممكنًا.
 Pكيف نغّير هذ :Tتقولو .gلحا� Pبما��؟ بتغيير هذ :Tتقولو

�لحاg؟
حتى   Rٍبَقو ما  ُيغّير  ال  �َهللا   TّI}  :Tلقانو� لنا  �هللا   Zشر لقد 
من  طّهرناها  هل  بأنفسنا؟  ما  غّيرنا  فهل  بأنفِسهم}.  ما  ُيغّير�� 
5�ضاG �لشبها c�T�G#5 �لشهو�c؟ هل بّدلنا بتفّرقنا �جتماعًا على 
كتاM �هللا؟ هل سد#نا ��tننا عن �سو�@ �لشيطاT من �إلنس �من 

�لجاTّ �فتحناها لند�h �لرحمن؟
ما  لُهم  فقاg: {�5ِعّد��  للمعركة   Zلسال� ُنِعّد   T5 �هللا  5مَرنا 
�ْسَتطْعُتم ِمن ُقّوVٍ}. فال بد من �لقّوV �ال بد من �لسالZ، �لكن هل 
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ُنِعّدb أل0 	لنصر مقر�0 �9مًا �حتمًا بالسال5؟ ال، بل لإل#ها8: 
كم} {�ما 	لنَّْصُر Nّال ِمن ِعْنِد 	هللاِ}.  {ُتْرِهبو0َ بِه َعُد�َّ 	هللاِ �َعُد�َّ
�,نزZَ 	هللا يو� بد# مالئكة، �لكن للتطمين: {�َما َجَعلُه 	ُهللا Nّال 
ُبْشر� �لَِتْطَمئِنَّ بِِه ُقلوُبكم} ال للنصر فالنصر من 	هللا، مع 	لمالئكة 

�من غير ,0 تنزZ مالئكة، فاطلبوb منه بعد 	ستعد	9كم له.

هذb عقيدX 	لمؤمن �هذ	 تفكيرb �هذb نفسيته، يعمل كل ما 
يقد# عليه �لكن ال يعتمد عليه �حدb، بل على قوX من �من به 

��ّحدb 	لتوحيد 	لكامل �جاهد في سبيله.

*   *   *
لقد عشت مع قضية فلسطين؛ سايرُتها مر	حلها كلها، �لكن 
من مقاعد 	لمشاهدين ال من مكا0 	لممّثلين. لم ,َ#ها من 	لد	خل 
متتّبعي  من  	لعاّمة  مع  	لخا#|  من  بل  من ,صحابها  	لخاّصة  مع 
,خبا#ها، �0N شئتم تا#يخها مّمن عا£ معها في 9	خلها فتد	#كو	 
	ألستا� عزXrَ�َ#ْ9َ X فاسألوb عن خفاياها، �0N ,#9تم معرفة خبرها 
مّمن كا0 قريبًا من قا9تها 	لذين لهم يد في تحديد مسا#ها فعليكم 
باألستا� ,كر� rَعْيتر. ,ما ,نا فلقد عرفت منها ما عرفت �كتبت عنها 

ما كتبت مستِمّد	ً علمي من سطو# 	لصحف �,فو	b 	لنا3.

�	لذ� #,يته �#�b 	لنا3 كلهم هو ,0 تا#يخ 	لظلم �	لسرقة 
�	لغصب �	لتعا�0 على 	إلثم �	لعد�	0 لم يعرU ,بشع �ال ,شنع 
�ال ,فظع من قضية فلسطين؛ نا3 �منو0 في مساكنهم 	لتي �#ثوها 
فيها معهم، جا�  ما ألحد حّق  بأمو	لهم،  �	شتر�ها  �بائهم  عن 
َمن ال يخاU 	هللا �ال يتقي 	لعا# �ال يأبى 	للعن فوعد بها عصابة 
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 >bنتدبو	مرها �>, 	للصو�، ثم سعى حتى �ّلوb هو  من ,خّس 
لتعليم ,هلها فنو0 	لحضا#X، فكا0 خصَمها 	لحاكم فيها، �كا0 

>حاميها<!
	لشرm ��9لة  	تفَقت �9لة  ما  تعا�0 ظالم.   bبعد �ثم  �عٌد 
	لغرN 8ّال علينا، هم �9مًا في خصا� �لكنهما يتفقا0ْN 0 جمعهم 
	ألبيض< �صاحب  >	لبيت  	لتقى صاحب  ما  لإلسال�.  عد	1هم 
>	لبيت 	ألحمر< Nال على كرهنا �على قتالنا، يعطوننا كالمًا حلو	ً، 
�	لكال� >بال£<(١) �يعطو0 عدّ�نا �سا#قي ,#ضنا كل ما يريد�0: 
من 	لشرm #جاًال لهم ,يٍد تعمل �,9مغة تفّكر، �من 	لغر8 ماًال 

يبني لهم �سالحًا يقتلنا نحن، فإلى ,ين نلجأ؟

 X#لحضا	 بهر|  �لكن  ,مامنا،  �	لَمنجى  منا  قريب  	لملجأ 
بطن  في  	ألسو9<  >	لبيت  هو  �لك  ,بصا#نا،  عنه   ¤	r, 	لما9ّية 
مكة، 	لبيت 	لذ� يلبس 	لثو8 	ألسو9 �هو 	ألبيض بياw 	لنها# 
	لمشرm، بياw 	لنو# 	لها�9، بياw 	لحّق 	ألبلج. َ#8ّ هذ	 	لبيت 
	ألسو9 هو �حدb 	لقا9# على Nنقا�نا من صاحب 	لبيت 	ألبيض 
�	لبيت 	ألحمر، �	لبيت 	ألصفر 0N 	نضّم Nليهما �كا0 معهما علينا 
في تأييد عدّ�نا! فلما�	 ال نرجع Nليه، �بابه مفتو5 �يدb مبسوطة؟ 

لما�	 نحّوZ �جوهنا عن بابه؟
,لف  معه  فيدخلها  	لمعركة  في  	إلسال�  ُندِخل  ال  لما�	 
	لعربية   w#أل	 الستر9	9  خالصة  عربية  جعلناها   0N مليو0؟ 
قبلة  Nسالميًا السترجا�  ,بعدناهم عنا، �لكن 0N جعلناها جها9	ً 

______________________
(١) بال£ (	لعامية) ,صلها بال شي�.
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	لمسلمين 	أل�لى �مسر� نبّيهم كانت معركتهم، ما نحن بأحّق 
�يجمعهم.  يجمعنا  �	إلسال�  �لهم،  لنا  	ألقصى  أل0  منهم  بها 
�ستر�0 فيما يأتي من 	لذكريا ,ني قلت هذ	 	لكال� لغال� محمد 
	لّزَها��  	لشيخ ,مجد  ,ما�  لباكستا0 سنة ١٩٥٤،  	لعاّ�  	لحاكم 

.U	لصو	لشيخ محمد محمو9 	�

لقد 9نونا يو� ١٩٧٣ من 	إلسال� قليًال َفَدنا مّنا 	لنصر كثير	ً، 
فلما عدنا فابتعدنا عنه #جع فابتعد عنا. قاZ ,حد حكامنا يومئذ: 
,مريكا"!  ,قاتل   0, ,ستطيع  ال  �لكن  Nسر	ئيل  �9لة  ,قاتل  "كنت 
كجيوشها  جيوشنا  فال  	لما9ّية،  	لمقاييس  بجميع  �هذ	 صحيح 
فّكر  لو  	لعلم مثلها، �لكن  �ال سالحنا كسالحها �ال نحن في 
من   Xحد	� قرية  فتحو	  ما  	لتفكير  هذ	  مثل  	ألّ�لو0  	لمسلمو0 
,#w 	لشا� �ال 	لعر	m �ال مصر، أل0 	لر�� �	لفر3 كانو	 يومئذ 
كأميركا �#�سيا 	آل0؛ كانو	 ,قو� في 	لعّدX �,كثر في 	لعد9 �,غنى 
بالماZ. فلو 	ستعملنا هذb 	لمقاييس 	أل#ضية 	لما9ّية النهزمنا. لقد 
قسنا 	لمعركة بمقيا3 �خر ال يز	Z له �rنه �قيمته حتى في ,يا� 

	لدبابا �	لطيا#	، هو 	لقوX 	لمعنوية(١).
 Xيعتقدها �جنة خالد Xلذ� يقاتل في سبيل عقيد	لجند� 	
 mلذ� ُيسا	في سبيلها ليس كالجند�  يطمع في 9خولها 0N ما
	لعصا  بها،  مقتنعًا  ال  عليها  ُمكَرهًا  فيها  يقاتل  معركة  Nلى  سوقًا 

______________________
 Zلما#شا	 �لكن  	لحر8،   Uيعر ال  شيخ  كال�  هذ	  تقولو0  قد   (١)
 Uلعلمين يعر	مونتغمر� قاله في كتابه، ,فلم يكن مونتغمر� بطل 

	لحر8؟
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في يد 	أل�Z ,قو� من 	لبندقية، �	لبندقية في يد 	لثاني تؤخذ منه 
بالعصا. ��N	 كا0 	لمثل 	إلسالمي 	أل�Z بعيد	ً عنكم فهاكم 	لمثل 
	لقريب: ما يصنع 	لمجاهد�0 	لمسلمو0 في 	ألفغا0، �ما صنعنا 
 ،r�#لد	 (ليبيا)، �	لغوطة �جبل  	لجز	ئر �طر	بلس  باألمس في 
�في 	لرميثة في 	لعر	m، �في منطقة 	لقناX في مصر، �في كل مكا0 
فيه مسلمو�N 0	 9ُعو	 َلّبو	 �0N 	سُتنِصر�	 نصر�	، على ,0ْ ُيدَعو	 
باسم 	لدين لحماية 	أل#w �	لعرw �,0 تكو0 معركتهم إلعال� 

كلمة 	هللا، فلّقنو	 	لمقاتلين هذb 	لعقيدX �	نظر�	 ما يصنعو0.
	لقّر	�، �لكن ما حيلتي  Nني ال ,#يد ,0 ,تألم �ال ,0 ,1لم 
�,نا ,عرw ما علق بذهني من مر	حل قضية فلسطين، �ما فيها Nال 
	أللم؟ كل ما #فضناb بحّق عدنا نطلبه مّمن ال يعرU 	لحّق، حتى 
بعد نكسة (,� نكبة) ١٩٦٧. �ستر�0 في هذb 	لذكريا ,ّنا #حلنا 
سنة ١٩٥٤ Nلى �خر �سيا نشر5 للنا3 مأساX فلسطين، كنا نشكو 
ما كنا فيه قبل عد�	0 سنة ١٩٦٧، فما 	لذ� كا0 حتى ُمسَخت 
مطالبنا فصا# ,قصى ما نريدb هو >rN	لة �ثا# 	لعد�	0<؟ ,� ,0 نعو9 
Nلى ما كا0 �ما كنا نشكو منه! �لن ,rيد Nيالمكم بسر9 بقية 	لقصة 

فإنكم تعرفونها.

��N	 لم ُيعِجب بعَض 	لنا3 	لمثُل 	إلسالمي من ,يا� 	لفتو5 
�	لمثُل 	لجديد من 	ألفغا0، فهاكم مثًال من قو� ال يدينو0 9ين 
	لحق �ال يتبعو0 شر� 	هللا، �منو	 بالجبت �	لطاغو فنصرهم 	هللا 
بهذ	 	إليما0 في 	لدنيا. �0N 	إليما0 يكو0 معه 	لنصر 9	ئمًا، فإ0 
	لدنيا،  	لمؤّقت في  	لنصَر  به  	لفيتنا� نصرهم  Nيمانًا كإيما0  كا0 
حتى على ,ميركا �قّوتها 	لهائلة، ,ما 0N كاN 0يمانًا كإيما0 	لصحابة 
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فعاقبته 	لنصر 9	ئمًا. #بما يخسر ,هله معركة ,� ُيخَذلو0 يومًا �لكن 
 Xلحيا	لدنيا #,�ها في 	 Xلحيا	 b0 لم ير�ها في هذN ،لعاقبة لهم	
	لباقية. �ما 	لحياX 	لدنيا في 	آلخرN Xال متا�، Nنها 9قيقة �	حدX من 
عمر 	آلخرX. فقد 	نتصر قابيل على ,خيه �قتله، فاستمتع بلحظة 
	لنصر، فما نسبة هذb 	للحظة لما مّر من 	لزما0 حتى 	آل0؟ �ما 
نسبتها لما سيأتي في هذb 	لدنيا من ,rما0؟ فكيف بالزما0 	لذ� 

ُيمضيه 	لكافر خالد	ً في نا# جهنم؟

	لبحر.  في  باإلسر	ئيليين  ُتلقو	   0, تريد�0  Nنكم  يقولو0: 
 Z، �,سأ�	لد	 	لبال� �مبعث  	لذين هم #,3  �,نا ,سأZ 	إلنكليز 
	ألميركا0 	لذين يؤيد�0 	لظلم �ينصر�0 	العتد	�، �,سأZ 	لر�3 
	لذين هم معنا بالمقاZ �هم ُيِمّد�نهم بالرجاZ، ,سألهم جميعًا: 
 0, يريد  نذZ خسيس سا#m مجر�  لو جا� شعب  يصنعو0  ما�	 
يطر9هم من #بع لند0 ,� �	شنطن ,� موسكو �يملكها من �9نهم، 
ثم يعمل على 	لتوّغل في بال9هم �سرقة طريفهم �تالدهم �Nفسا9 
بناتهم �,�ال9هم، ما�	 يصنعو0 بهم؟ Nنهم 0N لم يلقوهم في 	لبحر 
شّر�9هم في 	لقفر ,� �ضعوهم في 	ألسر، �Nّال فما�	؟ خّبر�ني 
ما�	 تصنع 	ألمم بالو	غل عليها يسرm 9يا#ها �يمحو �ثا#ها؟ ما�	 
يفعل من يقتحم 	للص عليه بيته ليطرb9 منه �َيسكنه من �9نه: هل 
ينصب له 	لمائدX ليأكل �يمّد له 	لفر	£ لينا�، ثم يقف باحتر	� 

ليعطيه مفتا5 	لد	# �يمضي بسال�؟!

من  مّنا  كا0  �	لذ�  Nسر	ئيل   bتريد 	لذ�  	لسال�  هو  هذ	 
	ليهو9؟  ,ين نذهب بهؤال�  يقولوN� :0لى  له.  به �يصّفق  يرحب 
 bلقا, 	لحر8،  	لذ� كسب  ,ميركا  #ئيُس   Zَ	لسؤ	 هذ	  ,لقى  لقد 
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على �بن �لصحر�� �إلما� �لعبقر� �لملك عبد �لعزيز، فرّ
 سؤ�له 
بسؤ�, 3ّجهه 1ليه ها
ئًا، قا, له: من )ين جا� هؤال�؟ )'جعوهم 
1لى بال
هم �لتي )ُخِرجو� منها. لقد بُهت '63فلت 3لم يقد' على 

�لجو�? ألB �لحّق غّال?. 

قالو�: 1نكم 'فضتم �لتقسيم ثم جئتم تطالبوB بالتقسيم! نحن 
كمن كاB يمشي Rمنًا فاعترضه مجر� خطف كيس نقو
N 3فيه )لف 
'يا,، فلحقه يطالبه به فقا,: تأخذ خمسمئة لك 3لي خمسمئة. 
�للص  له، فشّد  ماله �3لكيس كله  فالما,   ��إلبا له  فأبى، 3حّق 
 Yقا,: طّيب، ها منه  يئس  فلما  �لكيس 3عد� ها'بًا،  يدN على 
فأبى  )'بعمئة؟  تأخذ  مضى،  عر\   ]�^ ال،  قا,:  �لخمسمئة. 
3مضى �للص، فلما يئس منه قا,: طّيب، هاY �أل'بعمئة. قا,: 

ال، ثالثمئة. تأخذ ثالثمئة؟

م  ُتقسَّ  B( يرضى  َمن  نرفضه؟  )ّال  لنا  3ما  �لتقسيم،  'فضنا 

�'N بينه 3بين �للص �لذ� يقتحمها عليه؟ 3'جعنا فطالبنا به حتى ال 

تذهب �لد�' كلها ما 
�� قد غلب �لباطل 3ُفقد �لنصير.

 B3ّ
( )نا  فلسطين،  قضية   c'ّd(  B( )قد'  3ال  )'يد  ال  )نا 
^كرياY ال )كتب تا'يخًا. 3لكن )قو,: 1نه ليس في تا'يخ �لظلم 
�3لعدB�3 مثل قضية فلسطين، 3ال في تا'يخ �لتخا^, �3النقسا� 
تا'يخ  في  3ال  فلسطين،  قضية  من  موقفنا  مثل  �الهتما�  3قلة 
�لتعاB3 على �إلثم �3لعدB�3 مثل موقف �لد3, في غر? �أل'\ 

3في شرقها من قضية فلسطين. 3ما لنا 1ال �هللا، فهل نعو
 1ليه؟

*   *   *



٣٣٦



٣٣٧

-٦٣-
	لشعر �	أل89 عند ,ساتذتنا �#فقائنا

,حد  بهم  جمعني  	لشعر	�،  #فاقنا  مع  	لحلقة   bهذ ,بقى 
 Nخو	ننا من ,ساتذX 	لجامعة هنا، لقيني فحّدثني عن هذb 	لذكريا
حديث 	لصديق 	لذ� ير	ها بعين 	لرضا، فأثنى ثم قاZ لي ماrحًا 
 0,  �, 	أل#�	5<،  تشتفي  	لمز	5  >في  	لشا�:  في  ,هلنا   Zيقو�)
	لذ� ال تجر1 على قوله جا9	ً تقوله ماrحًا)، قاZ: �لكنك تبالغ 
,حيانًا. قلت: فيَم بالغت؟ قاZ: بقولك عن صديقك ,نو# 	لعطا# 
 Zلثانوية لو قا	لتي قالها �هو طالب في 	0 قصيدته N -هللا	حمه #-
مثَلها شاعٌر كبير معر�U لكانت من جيد شعرb. ,ال تر� في �لك 

مبالغة؟

قلت: Nني ,حفظ ,كثر هذb 	لقصيدX، أل0 ما حفظته في 	لصبا 
�في 	لشبا8 بقي محفو#	ً في �	كرتي، �,نا ,عي 	آل0 في �هني 
 bأليا�. �هذ	 تلك  	لشعر حفظتها  بيت من   Uبعة �ال#, ,كثر من 
	لقصيدX منشو#X في 	لجز� 	لسا39 من >	لحديقة< لخالي ُمِحّب 
	لدين 	لخطيب، 	لمطبو� سنة ١٣٤٦هـ لّما كا0 عمر ,نو# �عمر� 
 0, تحب  فهل  �لك.  قبل  �,لقاها  نظمها  �قد  سنة،   Xعشر تسع 
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تسمعها ,� تسمع بعضها لتحكم لها ,� عليها؟ �,نا #	wٍ بحكمك 
 :Zقا .m	�ّ� لعربية �ألنك قا#� جيد �ناقد	ألنك ,ستا� في علو� 

.ها
فهل يسمح 	لقّر	� ,0 ,عرw عليهم ما عرضت عليه لير�	 
ما�	 كا0 يقوZ 	لطّال8 يومئذ، �يقرنوb بما يقوZ 	لشعر	� (,عني 
	لقصيدX فوجدتها   ,بيا  	لشعر	� 	ألساتذX) 	آل0؟ عد9 بعض 

ستة �خمسين، عنو	نها >	لشاعر<، مطلعها:
َعَذباتِْه َيُنْح على   bُيا �َيُصْغ ِمن 9ُموِعِه �ياتِْهَخلِّ
بخشوٍ� ,لحاَنه  ُمستِمّد	ً من 	لُعال َنَغماتِه�ُيرّتْل 

�منها:
بشـجٍو 	لزما0ِ  فُم  فحِسـبنا ُبـنـاتِـِه من ُ#�	تِـْه�#�	ها 
تتر	�� 	ألحز	0ُ في كلماتِـْهكتَب 	لبؤ3ُ فوmَ خّديِه َسطر	ً
ِهـبـاتِـهللهو� قلُبُه �للّشـجِو عينـا كـلُّ  �للعاَلميَن   bُ

	لشاعر: قلب عاشق، �عينا0 شجّيتا0،  ,ليس هذ	 �صف 
�ثمر	تهما شعر يؤنس قلو8 	لنا3؟

	لبؤ 	إللُه من  3ِ �,بد� 	ألسى على نظر	تِْهشاعٌر صاَغُه 

�كذلك كا0 ,نو# لّما قاZ هذb 	لقصيدX. كا0 #قيق 	لجسد، 
حالم 	لنظر	، حلو 	لحديث، يلبس حّلة قديمة �لكنها نظيفة، ال 
يبدلها ألنه ال يملك غيرها، قد حاZ لو0 حو	شيها لكثرX ما ُتنظَّف 
بالبنزين! ما ,بوb �هو صغير، فتوّلى ,مَرb �,مَر Nخوته 	لصغا# 
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,خوهم 	لكبير، �ما كا0 لهم كما كنت (بحمد 	هللا) إلخوتي، فلم 
يكن ,نو# ُير� Nّال منفر9	ً متوحد	ً.

فغّنى  Zَلحال	 	لسْحَر   bًُ #بَّـُه على َنـَفـحـاتِـْه�حبا	شـاكـر
فالهو� �	لشـعوُ# في طَّيـاتِـْه�سر�ُّ 	لنظيِم مـا كـا0َ �حيـًا
َجـَنـبـاتِـْه�سر�ُّ 	لنظيِم ما كانت 	لِحكـ على  فّيـاضًة  ـمُة 

هذ	 هو 	لشعر: حكمة باقية �عاطفة سامية، ال شعر 	لمو	خير 
�بيو 	لَخنا.

bُشـجا� bُلصخُر شعَر	ّنـاتِـْهيسَمُع , من  	لـّصـخوُ#  فتليُن 
شـقـاٍ� في  ,مِسـِه  مثُل  غـد	تِـْهيوُمُه  طيُّ  	لرجـاَ�  �لعلَّ 
0َ �ُيـزجي Nلى 	لُعال rََفـر	تِـه0ْN 9جا 	لليُل يرُقُب 	لنجَم ,سيا
لِشجيٍّ ,9نى 	لّر�9 َخـطَـو	تِـْهال 	لدجى نا5ٌr �ال 	لفجُر َيرثي

�ختمها بقوله:
#بَّـُه �	لـّصَبـا5ُ في ُبشريـاتِـْهبينمـا 	لشـاعُر 	لحزيُن يناجي
َنـجـاتِـهغا8َ عن عاَلِم 	لشقاِ� �فاَضْت بُبر9ِ  ُ#�ُحُه �	نطو� 

*   *   *

كا0 هذ	 مذهب شعر	� 	لشبا8 ,كثر شعرهم من هذ	 	لبا8، 
�لك ألننا كنا جميعًا متأثرين بالما#تين �,صحابه >	لر�مانسيين< 
عنها  	لناشئو0   Uنصر	�  ،كا9  �, �9لتهم  	ليو�  9	لت  	لذين 

�	ستبدلو	 بها ما ليس خير	ً منها.
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�ثا#b في ,شعا#  علينا، تجد�0  	لمذهب مسيطر	ً  كا0 هذ	 
	لشعر	� من #فاقي �#فاm ,نو# #حمه 	هللا �#حمهم: عبد 	لكريم 
	لكرمي (,بي سلمى) �rكي 	لمحاسني �جميل سلطا0، �قد نبغو	 
جميعًا من صّف (,� فصل) �	حد في مكتب عنبر. �لم تُكن تخلو 
سنة من شاعر ,� كاتب جديد ينبغ من بين 	لطّال8، فمن Nخو	ننا 
	لذين هم ,كبر مّنا قليًال سليم 	لّز#كلي، �مّمن جا� بعدنا بسنين 
,مجد 	لطر	بلسي �عدنا0 َمْر�9َ بك �ناجي 	لطنطا��، �مّمن هم 
في مثل سني عمر ,بو #يشة في حلب، �مّمن هو ,كبر سنًا بد# 

.Xلحامد �عمر يحيى في حما	لدين 	

	لعطا#.  �,نو#  #يشة  ,بو  عمر  هنا  َسّميت  َمن  ,شعر  �لعّل 
عمر ,بعد ,ُفقًا �,�سع مجاًال �,كثر تصّرفًا في فنو0 	لقوZ، �,نو# 
	لخطأ  #,يي �كل #,� يحتمل  ,سلوبًا. هذ	  9يباجة �,حلى  ,نعم 

�	لصو	8.

	جتمع في مكتب عنبر 	لشعر	� 	أل#بعة. �مّمن 	نصرN Uلى 
	ألفغاني.  �سعيد  ,نا  	لشعر:  ُيحِسن  لم  �لكن  �علومه،  	أل89 
�كا0 معنا في 	لمد#سة شاعر ليس من ,قر	ننا �ال سّنه من ,سناننا، 
محمد  	لشيخ   Xحما لشيخ  	ألكبر  (	أل�  	لحامد  	لدين  بد#  هو 
>	لتجهيز<  َيد#3 سنة في  	لحامد). كا0 معّلمًا بال شهاX9 فجا� 
�>9	# 	لمعّلمين< ليحصل على 	لشهاX9. �كانت مّدX 9	# 	لمعّلمين 
ثال§ سنو	 تبد, من بعد 	البتد	ئية، ,� ,نها مد#سة متوسطة، 
ثم r	�9	 مّدتها سنة بعد سنة حتى صا# مثل 	لمد#سة 	لثانوية، 
لذلك #,يتم في صو#تنا -يو� نلنا 	لشهاX9 	البتد	ئية- معّلمين في 

مثل ,عما#نا نحن 	لتالميذ.



٣٤١

 ،�كانت مشكلة هؤال� 	لطّال8 	أل9با� هي علو� 	لرياضيا
,� 	لحسا8 �	لجبر �	لهندسة بأنو	عها، �بينها �بين 	أل89 مثل 

	لذ� بين 	إلضافة �	لتنوين:
كأنَي  تنويٌن  �,نَت  Nضافٌة      فحيُث تر	ني ال تُحلُّ مكاني

�كل منهم حل 	لمشكلة على طريقته: ,ّما بد# 	لدين 	لحامد 
نسميها  (�كّنا  �	لفيزيا�  	لكيميا�  نظم  كما  كلها،  نظمها  فقد 
	لنحو،  في  مالك  	بن   Xrكأ#جو ,#	جيَز  	لطبيعية<)  >	لحكمة 
�حفظها كلها. �كا0 سريع 	لنظم قو� 	لحافظة، فنجا من شّرها 
�نجح في 	المتحا0. �,ما rكي 	لمحاسني فكا0 يضع ,مامه مسألة 
	لجبر ,� 	لهندسة �يحفظ 	لشكل كما هو، ال ,9#� كيف يرسمه 
	لصو#X: مثلت  ينقلها مع شر5  على �	كرته كأنه صو#X شمسية 
(8 | 9) �خط (8 |) �خط r� (9 |)	�ية كذ	، تنطبع في �هنه 
	نطباعًا مدهشًا ثم يطبعها في �#قة 	المتحا0، فنجا بذلك ,يضًا مع 

,نه لم يفهم منها شيئًا. 
,ما ,نو# فلم ينظمها نظم 	لحامد �لم يطبعها في �هنه طبع 
Nلى  �فد	ً  فجئنا  	المتحا0.  في  ,بد	ً  يسقط  �كا0  	لمحاسني، 
,ستا�نا مسلَّم بك ِعَناية فقلنا له: هذ	 شاعر نابغة �ال يحتا| Nلى 
	لرياضيا، �ال يستطيع ,0 يفهمها، فهل تتغاضى عنه حتى يتفر¤ 
يقد#  Nليه �ال  بما ال يحتا|  	لسير  ُتعيقه عن  أل9به �شعرb، �ال 
عليه؟ كنا نقوZ له هذ	 �هو �	هب Nلى غرفة 	لطعا� �نحن معه، 
 Xلمائد	 bهذ Zً حو	كم شاعر 	نظر�	فعًا صوته: 	# Zفلما �صل قا
�	لمبا#� شاعر،  	لبِِز� شاعر، �	لجند� شاعر،  من 	ألساتذX؟ 
 :Zقا متعّجبين،  ينظر�0  �هم  يعّدهم   5	#� شاعر...  �	لقّو	3 
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عن  �نستغني  بلدنا،  �نحمي  	ستقاللنا  نستكمل  ,ننا  تظنو0  هل 
صناعة غيرنا بمصنوعاتنا �عن 	الستعانة بعلومهم بعلومنا، �نكو0 
مثل 	ألمم 	لتي نسّميها متحضرX، بالشعر �حدb؟ ال يا ,�ال�9! 

�طر9نا، �سقط ,نو# في 	المتحا0.
�هذ	 	ألستا� 	لذ� تسمعو0 باسمه ,�Z مرX �	لذ� نسيه ,هل 
بلدb كا0 من 	لعباقرX، فيه سمّو عبقريتهم �فيه غر	ئب شذ��هم، 
�بين 	لعبقرية �	لجنو0 جد	# #قيق. 	لنا3 في مجتمعاتهم كقافلة 
تمشي، فقد ينفصل عنها #جل ضعيف ألنه لم يستطع ,0 يمشي 
معها، ,� #جل قو� ال يريد ,0 يسير بسيرها �ال يحب ,0 يمشي 
 brيجتا  �, جديد	ً  طريقًا  لنفسه  يشّق   0, يريد  بل  طريقها،  على 

مسرعًا، فيسبق من كا0 معه، �هذ	 هو 	لعبقر�.

�N	 #,يت #جًال يركض في 	لشا#� في با#يس �#	� عربة يكتب 
على جد	#ها ,#قامًا تقوN Zنه مجنو0. �لكن ,مبير صاحب 	لمقيا3 
فإ0  (	لطباشير)،  	لحّو	#  	لكهربا� كا0 يحمل معه  	لمعر�U في 
 X# ,سو9 ليحّلها، فوقف مّر	عرَضت في �هنه مسألة �قف ,ما� جد
يحل مسألة على جانب عربة خيل، فلما سا# 	لعربة عد	 �#	�ها 
يكمل مسألته ال يحّس بسيرها. �0N #,يت من يريد ,0 يسلق بيضة 
�ينظر في 	لساعة، فوضع 	لساعة في 	لما� 	لذ� يغلي �نظر في 
	لبيضة، ,ال تقوN Zنه مجنو0؟ 0N نيوتن صنع هذ	، �هو عبقر�. 
�0N #,يت من تسأله 	مر,X في NسطنبوZ: ,ين 9	r� #ير 	لمعا#U؟ 
	لمعا#U؟ فهل  ,9#�، �لكن من هو �rير  فيقوZ (صا9قًا): ال 
	لعالمة  ,فند�  	هللا  ,مر  هو  هذ	   Zقا 	لذ�   0, بالك  على  يخطر 

	لتركي 	لذ� كا0 هو �rير 	لمعا#U؟
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�0N قر,تم مقالتي >مجانين< في كتابي >صو# �خو	طر< #,يتم 
,مثاZ هذb 	ألخبا#.

,ستا�نا مسّلم بك عناية كا0 ,حد هؤال�. كا0 برتبة >كولونيل< 
rمالئه  كأكثر  جا�نا  	لجيش  	نحّل  فلما  	لعثماني،  	لجيش  في 
	لعسكريين مدّ#سًا في مكتب عنبر، �لكنه كا0 ,كبر من ,0 يكو0 
مدّ#سًا للطّال8 فلم يستطع ,0 ينزN Zليهم �ما 	ستطا� ,0 يرفعهم 
حتى  �هز#	ً  �ضحكًا  شغبًا  ملؤ�ها   Xفجو بينهما  فكانت  Nليه، 
 ،صا# 9#سه مثًال مضر�بًا للفوضى. كا0 >,ستا�	ً< في 	لرياضيا
ثو	0ٍ،   Z8 خال	لجو	 بذهنه #قمين في #قمين �يعطيك  يضر8 
�	لمسائل 	لتي يعجز 	ألساتذX عن حّلها يحّلها على ,هو0 سبيل، 
في  يدّ#سها  �كا0  �	لفرنسية  فيها،  ,9يبًا  �ُيَعّد  	لتركية  ُيحِسن 
مد	#3 	لشرطة، �	أللمانية، �كا0 ,ساتذX 	لكيميا� �N	 لم يقد#�	 
على Nجر	� تجِربة #جعو	 Nليه فأجر	ها هو ,مامهم �,ما� 	لطّال8. 
عالِم بالموسيقى �عاUr ممتاr، ,ّما �كاb1 فلم ,َ# من كا0 له مثله، 

لكن �كا�b كا0 يجا�r 	لحّد.
,ضر8 لكم مثًال: #جًال يريد ,0 يقفز حتى يصير على ظهر 
 0N� ،لغبي	هو  	قع �9نها، هذ� X0 كانت قفزته قصيرN ،3لفر	
كانت معتدلة جا� على ظهرها �هذ	 هو 	لذكي، �0N كانت طويلة 
له   Zنقو 	لحّد. كنا   b1كا� rلذ� يجا�	 	لفر3، �هذ	  �قع �#	� 
	لمعاني حتى  منها  يديرها في �هنه �يستخلص   Z	يز كلمة، فال 
يصل Nلى معنى لم يخطر لنا فيه Nسا�N Xليه، فيغضب مّنا. (�مثله 

في هذ	 خالي ُمحّب 	لدين 	لخطيب).
 X8 كل مسألة. سمَعنا مر	فيها جو كا0 يّدعي ,0 	لرياضيا
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نتسا�Z عن قوله تعالى {ليَس كمثِلِه شيٌ�} لما�	 جا� بأ9	تين من 
 	لتشبيه: 	لكاU �مثل؟ فقاZ لنا: جو	بها في علم 	لهندسة، 	�9,
في نظير 	لنظير: مثلث (8 | 9) نظيرb (9 | 8)، هذ	 ليس مثله، 
�لكن مثيله هو نظير 	لنظير (8 | 9). �خذ�ها على ,نها طرفة، 

,ليست ظريفة؟
,ما ,نا �سعيد 	ألفغاني فلم تُكن لنا مع 	لرياضيا مشكلة، 
ألنني لم ,نقطع Nلى 	أل89 حتى مأل �هني كله، �لم ,تنّكر للعلم؛ 
	لعلو�. �نحن  في  	لجّيد جد	ً  	لجّيد �,حيانًا  فكنت ,حرr 9#جة 
�N	 قلنا في 	لشا� >علو�< نقصد بها 	لعلو� 	لطبيعية، Nنه 	صطال5 
لكنني  ,9بية،  ال  علمية  (	لبكالو#يا)  شها9تي  �كانت  مد#سي. 
�ُتستسَهل  	لمصائب  معها  تهو0  مصيبة   	لرياضيا في   �جد
بعد �لك حتى  	لتكعيبي. �لقد مرضت  	لجذ#  	لمصاعب، هي 
,شرفت على 	لمو، �غرقت في 	لبحر في بير� �,نا ال ,حسن 
	لسباحة حتى عاينت 	لهال�، ��قت 	لسجن (مدX يسيرX، يومًا 
,ضطجع   0, من ضيقها  ,ستطيع  (rنز	نة) ال   Xحاِشر في  �	حد	ً) 
فيها، �ضللت مرX ليلة بطولها في ,عالي جباZ حلبو0 (من لبنا0 
9َِببة  	لشرقي) �ما فوقي Nّال سما� ال يطّل منها نجم �في 	لجبل 
	لمد#سة، �ظُلمت �,��يت  با8  منها في   8ّ9ُ ,نيا8  �ثا#  #,ينا 
�مّر بَِي 	ألهو	Z، �لكني لم ,جد ,شّد �ال ,صعب من >	لجذ# 
بكبسة من Nصبعه  Nلى جو	به  	لتلميذ  	لذ� يصل 	آل0  	لتكعيبي< 

على r# في علبة!
من  ,ُبِطَل  	لذ�  هذ	  	لتكعيبي  	لجذ#  من  ,صعب  �ليس 
 rّال حل #موN ً، ال ,صعب منه	#3 فلم ,ُعد ,سمع له �كر	لمد	
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مّكة   	
�لمقدسة في شو� �لعاصمة  �مانة  �لتي �ضعتها   ��للوحا
لتد/ّ �لنا- على �لطر*، لم �قد
 �نا �ال �جد� من قد
 على 
 -
حلها، حتى �خي شيخ �ساتذ4 �لرياضيا� في سو
يا �لذ1 يدّ
�آلB في جامعة �A �لقر@ �لدكتو
 عبد �لغني: >شر* (�)، (9) 
شما/ *. /. A. جنو9 غرI ،9لخ< ما معنى هذ�؟ �لمن ُ�ضعت 

هذP �للوحا� OI� كاB ما ُكتب فيها ال يفهمه �حد؟
كاB عندنا في �لشاA قديمًا كاتب عر�ئض (عرR حالجي) 
�عريضة 
قم (٢)  Y��سعا
P مختلفة: عريضة 
قم (١) بعشر4 قر
عريضة  فقا/:   Pفسألو ��حد.   Yبقر  (٣) 
قم  �عريضة  بخمسة 
I Aليه، �عريضة (٢) �قر_ها �حد1 �ال  (١) �قر_ها �نا �من ُتقدَّ
يستطيع غيرB� 1 يقر�ها، �عريضة (٣) ال يقد
 على قر�aتها �حد، 

��نا ال �ستطيع قر�aتها!
فهذP �للوحا� كلها من dمر4 �لعريضة (٣).

*   *   *
لهم   Bكا� جّيد   9f�  ١٩٣٣ سنة  قبل  للشبا9   Bكا نعم، 
 
�كتب، فلقد صد
 لي قبل هذP �لسنة كتا9 >بّشا �شعر �مقاال
�كتبت   ،>��لهيثميا �>قصص   >�>�لهيثميا �كتا9   >fبر �بن 
 
�صد ،��عشر�� من �لمقاال ��عشر� ��عشر� �مسرحيا
لجميل سلطاB كتا9 >صريع �لغو�ني<. �لكن �لغالب على �fبهم 
تأّثر فيها  �لز
كلي  �لر�مانسي، Iّال قصائد �طنية لسليم  �لمذهب 
بابن عّمه �لشاعر �لكبير خير �لدين، �قصائد لعمر يحيى �لغيرهما 

.Bآل�كر O� مّمن ال
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عنو�نها  �لمقاال�  من  بسلسلة  �لمذهب  هذ�  على  حملت 
>�أل-, �لقومي<. ')'& من َجَر� كلمة �لقومية على قلمه -فيما 
)علم- ُمحّب �لدين �لخطيب، 'هو )'& ()' من )'�ئل) َمن -عا 0لى 
�لتي  لفتنة >�لتتريك<   ً�-B ،يخها ')مجا-هاBلغة �لعر, 'تا G0حيا
جاG بها �التحا-يوH، كما )نه كاH من )'& ()' من )'�ئل) من -عا 
0لى تنظيم �لعمل �إلسالمي في مصر، ')نشأ )'& جريدK ()سبوعية) 
 Gعن مجتمعا� �أل-با R-0سالمية هي >�لفتح<، 'لكن عزلته '�بتعا
')صحا, �ألقالB(' Wبا, �لسلطاH جعلت �لناV يهتموH بَمن ُهم 
)قّل منه شأنًا ')ضعف )ثر�ً 'ينسونه، 'لكْن يعّزيه هو ')مثاَله )H �هللا 

ال يضيع عمل عامل، ')H ما عند �هللا خير ')بقى.

)يضًا<،  �لقومي  �لمقاال� مقالة عنو�نها >�أل-,   Rفمن هذ
ُنشر� في >)لف باG< يوW �لجمعة ١٩٣٣/١٠/١٣، ُفقد� فيما 
ُفقد من كتاباتي ألH عد- �لجريدK لم ُيحَفظ 'ألH �لمقالة ('كل ما 
كتبُت في تلك �ألياW) لم )'-عه كتابًا من كتبي، 'لكني 'جد� 

نسخة عنها في -فتر كتبه )خي بخطه. قلت فيها:

متعّزًال   ،iلقر� من  قرية  في  )قيم  -مشق  عن  غائبًا  كنت 
�لريحاني  )مين   lألستا� كتا,   Wليو� 0ّال   Bَ( فلم  �أل-بية،  �لحركة 
>)نتم �لشعر�G<، 'لم )تعرm �لضّجة �لتي )ثاBها خطابه عن �أل-, 
�لقوn '�أل-, �لباكي. 'قد 'جد� �لكتا, )قّل مّما ُ'صف به 'ما 
قيل عنه، ''جدته يوصي �لشعر�G بإكر�W سيبويه ثم يخالف سيبويه 
'نفطويه '�لكسائي '0خو�نهم جميعًا مخالفة ترتجف لها عظامهم 
 ،Kلفكر� صحيح  كله-  هذ�  -على  �لكتا,  'لكن  قبوBهم!  في 
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� �لقو� �لتي بد
 يتوّالها مثل 
حمد 
مين في �#�لدعو!  لى �أل

نا (على ضعف قلمي)  �عو  ليها 
�لريحاني هنا، # مصر #
مين 

�عو! صالحة مبا5كة.

�لشاعر  
يها  عينيك  عن  �لذ� حجب  من  قلت):   ?
 ( لى 
ملّذ�K �لحيا! #مفا5حها #لم ُيِرF  ّال Eالمها #
حز�نها؟ لما�B تر@ 
 Lلسما�  Lبكا لما�B تصف  �لضحى؟   Pبيا تر@  �لليل #ال   �سو�
 �Bبالزهر في �لربيع؟ لما P5ضحك �أل Sتَد# Lبالمطر في �لشتا
تصّو5 حشو� �لمآتم #تهمل حفالK �لوال�!؟ �لدنيا ليل #نها5، 
مظلم  جانب  له  كالقمر،  ##ال�!؛  نها   Kمو# #5بيع،   Lشتا#
�لجانب  يَر  ّال  لم  �ليأ[  ظالُ_  قلَبه  مأل  فَمن   ،Lمضي #جانب 

�لمظلم، مع 
نه خفّي ال ُير@.

�بَق  حبك.  في  5جولتك  #ال  �ينك  تنَس  ال  #لكن  
حبَّ 
5جًال، �نتصب قائمًا على قدميك #شّد عضالتك #ُقل لمن تحب 
(بالحالj): تعالي! ال 
? تجيئها خامًال متهافتًا ضعيفًا، تجثو على 
�موS �لضعف في عينيك: 
نا 
حبك!  jلها من خال jقدميها #تقو
 ? �لمر
! لو ُخيِّرK لما �ختاK5  ّال �لرجل �لقو� في جسدk #في 
�لرجل  
ّما  مستقبله.  في  
مله  تحقيق  على  يعمل  �لذ�  5#حه، 
 �Bفما  ،Kلمما� قبل  من  �لميت  �ليائس  �لبائس  �لنحيل  �ألصفر 

تصنع به؟ هذ� يحتاm  لى ممرضة ال  لى حبيبة!
نفسه  غير  لعاطفته  مظهر�ً  للشاعر  ثم  ?  قلت):   ?
 ( لى 
#عو�طفها #مسّر�تها #مو�جعها، #
? ينا��: >يا لوعتي يا شقايا<، 
لما�B �للوعة #لما�B �لشقاL؟ >ضاS �ألمل من هو�يا<. طّيب، #
نا 
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ما لي؟ فّتش عن هو� �خر ,� 	بِك هو	� �حد�، ال تصّد� به 
لنفسك �حدها  تِعش  	لنها#! ال   Zطو >#,سي من >	ألسطو	نا
بل ِعش لها �ألمتك، فّكر بعقلها، 	شعر بشعو#ها، �,9ِّ ما يجب 
بها  فاشتغلو	  عاطفتي   bهذ� هذ	 حبي   :Zتقو  0, ,ما  لها.  عليك 

معي، فال. 0N ,9بك يكو0�N 0 مخّد#	ً للحّس 	لوطني.
(Nلى ,0 قلت): حسبنا بكاً� �يأسًا �#ثا� للماضي �فزعًا مّما 
�9عونا  منها،  بالحياX �شكو�  تبّرمًا  كفى  	لمستقبل،  لنا  يخّبئ 
من ,89 الما#تين �موّسه �من عبد 	لوها8 �لوعته �شقائه �حبه 

	لذ� ضا� منه.
*   *   *

هذ	 ما جا� في 	لمقالة 	لمنشو#X من خمسين سنة، �هؤال� 
 bعلى هذ �	لقّر	، فما تعليق �	شعر 	طّالبًا �كانو 	لذين كانو	فاقنا #

	لمقالة لو ,نها ُنشر 	ليو�؟
هل تستطيعو0 ,0 تقولو	: 0N في 	لطّال8 �	لشبا8 من ينظم 
 �, له مثل هذ	 	أل89؟ هل علونا �	#تقينا  	لشعر؟ من  مثل هذ	 
Nلى  ,بعد عن 	النحر	U �,قر8  ,9بنا  	نحططنا �نزلنا؟ هل صا# 
بها  	هتمامًا  ��مالها، �,شّد  	ألمة  بآال�  �,كثر شعو#	ً  	لصو	8، 

�تعبير	ً بأ9به عن مشاعرها؟
	ليو�  ما نحن  بين  نفاضل   0,  	لذكريا نشر  منافع  0N من 
فيه �ما كّنا باألمس عليه، فما 	لذ� 	ستفدناb �ما 	لذ� خسرناb؟ 

	لجو	8 عندكم ,نتم.
*   *   *
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-٦٤-
من ,صعب 	أليا� في حياتي

9مشق  في  	ألهلية  	البتد	ئية  	لمد	3#  في  ,عّلم  كنت  لما 
كانو	 يخرجو0 مع 	لتالميذ في جوال في قر� 	لغوطة �في �	�9 
فخرجت  كيًال،  خمسين  مسافة  	لزبد	ني  Nلى  يمتّد  	لذ�  بر�9 
معهم مرX، �#جعنا مسا� �قد ,ظلم 	لليل، �كنا نمشي حياZ سكة 
	لحديد (من �#	� �r	X# 	إلعال� �ساحة 	ألمويين 	ليو�)، حيث 
يجر� نهر بانا3 تحت 	أل#w ال يظهر Nّال من فتحا ُتخفيها 
�يصيحو0.  �يهزجو0  	ألناشيد  ُينِشد�0  �	لتالميذ  	لحشائش، 
فلما �صلنا Nلى 	لمد#سة تنّبه بعضهم Nلى ,0 تلميذ	ً من 	لتالميذ 
	لقّر	�  	لجويجاتي، �هو ,حد  ياسين  	لشيخ  	بن  ُفقد، �كا0  قد 
	لمجّو9ين ,صحا8 	لخلق �	لدين. فانتشر�	 يفّتشو0 عنه �	ستعانو	 
بمن حضر من ,�ليا� 	لتالميذ �بذ�� 	لنجدX من 	لنا3، فتبّين بعد 
ساعا ِطو	Z ثِقاZ ,نه سقط في Nحد� هذb 	لفتحا، �تحققنا ,نه 
ما. �حا#�	 كيف يبّلغو0 	لنبأ ,باb، فاقتر5 	لشيخ عبد 	لرحمن 
	لخطيب ,0 يخبر�	 	لشيخ بد# 	لدين، �كا0 	أل8 يحضر 9#سه. 
 Uلولد، حتى عر	لصبر �سر9 ما �#9 فيمن فقد 	لشيخ في 	فتكّلم 
	لشيخ ياسين، فاسترجع �صبر. �عوضه 	هللا ,�ال9	ً نبغو	 �جمع 
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	هللا لهم 	لدين �	لدنيا.

�كدُ �,نا معلم في مد#سة سقبا، كد ,قع في مثل هذ	، 
�لكن 	هللا سّلم. ,خذ 	لتالميذ فقطعت بهم عرw 	لغوطة Nلى 
َبْرXr فسهل 	لقابو0، حتى صرنا في حا#X 	ألكر	9، �كانت يومئذ 
(,� قبل خمسين سنة) مغَلقة على ,هلها ال يدخلها غيرهم، فلما 
صرنا فيها 	جتمع علينا صبيانها يرجموننا بالحجا#X، فأصر� بهم 
 Zبمن صا9فت من كهو فيفّر�0 مّنا ثم يكّر�0 علينا. �	ستنجد
فلم  بمن معي،  بي �ال  	هتّم  منهم ,حد �ال  ,نجدني  فما  	لحّي 
 يبَق ,مامي Nّال ,0 ,قابل 	لشّر بالشّر �	لجنو0 بجنو0 مثله، فأمر
من  بها  يرمو	   0,�  X#لحجا	 يجمعو	   0,  Zٍعا  بصو 	لتالميذ 
 b9مه كافأته �من ,خطأ Zً منهم فأسا	حد	يرميهم، �من ,صا8 �
عاقبته، فنا9	ني كهوZ 	لحّي �قالو	: ما�	 تقوZ؟ ,هذb �صية معّلم 
لتالميذb؟ قلت: 	هللا يقوZ: {َ�َجز	ُ� َسّيئةٍ َسّيئٌة ِمْثُلها}، فُكّفو	 عّنا 

صبيانكم ,كفف عنكم تالميذ�.

 ،�كا0 �لك، فكّفو	 �كففنا. �كا0 طريقنا من فوm 	لبيو
نسير في لحف 	لجبل، نجوr حّي 	ألكر	9 فالصالحية فالمهاجرين، 
ر، ثم نصعد 	لجبل 	لمقابل  ثم نمشي على شفير 	لو	�9 فنهبط 9ُمَّ
فننزZ معه �هو ينزZ قليًال قليًال حتى نبلغ 	لمزX. �قد سلكت هذ	 
	لطريق من قبل مر	 كثيرX حتى Nني ألمشي فيه مغمض 	لعينين، 

�لكننا �جدنا هذb 	لمرX ما لم نُكن نحتسبه.

لّما بلغنا �#�X 	لجبل 	لعالي 	لمطّل على 	لربوX �متنّزهاتها 
Nلى  لنهبط  	لسّيا#<، �ملنا  لـ>	لمنشا#< �>قبة  	لمقابل  �مقاهيها، 
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	لمزX، 	عترَضتنا حظيرX من 	لجنو9 	لسنغاليين على #,سهم عريف 
فرنسي. فمنعونا، فأ#9نا ,0 نرجع من حيث جئنا فأبو	 �لك علينا. 
قلت لهم: فما�	 نصنع؟ فأشا#�	 Nلى 	لربوX، ,� ,0 نهبط من �جه 
 ،Zلجبا	لمحترفين من متسّلقي 	لجبل. �كا0 �لك مّما يشّق على 	
,لفو	  �ال   Zلجبا	 عرفو	  ما  	لغوطة،  منزلهم  بأ�ال9  بالكم  فما 
 X## قائم عليه حجا	لجبل من هنا كأنه جد	صعو9ها �هبوطها؟ �
صغا#، �N	 �ضع 	لناZr #جله عليها تدحرجت من تحت #جله، 

فكأنما مشت 	أل#w ,� ُخسفت به فهو� معها.

عدنا Nليهم نحا�N Zقناعهم، فال ,قنعهم 	لعقل �ال حركتهم 
	لعاطفة �ال نفع معهم كال�، كأننا نكلم صخرX ,� نخاطب 9	بة، 

�كلما ,لححنا عليهم حّركو	 rنا9 	لبندقية ��ّجهوها Nلينا.

	متحا0 مّر عليه نصف قر0 �لم ,نَس ما قاسيت منه. �كا0 
معي Nخوتي 	لثالثة، فكنت ,ضع ,خي ناجي مرX ,مامهم �,كو0 
,نا من خلفهم، �مرX ,كو0 ,نا قّد	� �هو من �#	�، �كنت ,9عو 
#	ً على ,حد منا 	لمو) ,0 ,مو ,نا ,�  	هللا ,سأله (�N	 كا0 مقدَّ
,حد Nخوتي �ينجو ,بنا� 	لنا3. هل يفّر} ,حد بنفسه ,� بأخيه ,� 
يهو0 عليه فقدb؟ �لكني 	ختر ,0 ,قع ,نا ,� ,خي �ال ,�قع ,حد	ً 
�بائهم �قد  من هؤال� ألنهم ,مانة في عنقي، فمن يخّلصني من 

عّرضُتهم ,نا Nلى 	لهال�؟

�تر99ّ 	أل�ال9 �خافو	، �كنت ,شّد منهم خوفًا �,كثر تر99ّ	ً، 
�لكني تجّلدُ �شد9 صوتي �,مرتهم ,مر	ً عسكريًا ,0 ينزلو	 
بعد ,0 عّلمتهم كيف يكو0 	لنز�Z، �هد9 من يتأخر ,� يجبن 
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بالعقوبة �,ثر 	لحماسة �	لشجاعة في نفوسهم.

عهد�   Zطا� �,لفتها  عرفتها   ،Zلجبا	 على  متعو9	ً  �كنت 
بها، فهّونت 	لنز�Z عليهم، فنزلو	 �	لحجا#X تتدحر| من تحت 
,قد	مهم، �كل من كا0 في 	لمقاهي ,� كا0 قاعد	ً على 	لسفح ,� 
كا0 يتنّزb بين 	ألنها# 	لتي تجر� في 	لجبل، كلهم يصر� بي: ما 

في نزلة من هنا، 	#جع، 	#جع. ما في نزلة، خطر.

ير�0 	لخطر �,نا ,#	b معهم، �لكنهم لم ير�	 �لم يعلمو	 ما 
	لذ� جعلني ,هجم على 	لخطر �,عّرw ,�ال9 	لناN 3ليه.

�كانت ساعة ,طوZ من 9هر، ال يعلم Nّال 	هللا ما مّر علّي فيها 
 Xلذ� يجيب 9عو	 ,9عوb ضا#عًا مضطر	ً، �هو  Nليه  ,توّجه  �,نا 
	لمضطّر. كنت ,#� 	لمو في كل خطوX نخطوها بأقد	منا �في 
كل حجر ينحد# من تحت ,#جلنا، ,#	b في 	لو	�9 	لذ� يبد� لي 
 Uألنها# كأنها سيو	 bلمعا0 ميا �#, ،Zليها �صوN بئر ما X#	كقر
ُمشَرعة ,� سكاكين محّدX9، ,ما� قلبي 	لذ� كا9 من شدX 	لخفقا0 
يفا#m 	لضلو�، �كانت صو#X 	لولد 	لذ� سقط قديمًا في 	لنهر ال 

تفا#m مخّيلتي، فأسأZ 	هللا ,ّال ُتعا9 �,9عوb ,0 يمّر 	ليو� بسال�.

�ناrًال، �كذلك يصنع ,خو	�  Nّال صاعد	ً  تر	ني  �ما كنَت 
فنمضي  يعلق   �, Nليه  فنسر�  تلميذ  يتعّثر  	لغني:  �عبد  ناجي 
إلنجاb9، �	ألصو	 ال تنقطع من تحتنا من 	لمقاهي �من شطو} 

	ألنها#، لم يبَق للنا3 عمل Nّال مر	قبتنا �	لند	� علينا.
�ما صدقت ,0 بلغت 	لسفح حتى تشّهدُ، �,لقيت بنفسي 
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علينا:  تكّومو	  	لذين  للنا3  قليًال ألشر5  ,ستريح   w#أل	 على 
لما�	 نزلنا من هنا.

*   *   *
�	لذكريا -كما تعرفو0- يجّر بعضها بعضًا، فقد �ّكرتني 
هذb 	لجولة برحلة Nلى َحْلبو0 (,شر Nليها في 	لحلقة 	لماضية)، 
كنت قد كتبت مقالة ,صف فيها 	لجانب 	لمسّلي منها ��ضعتها في 
كتابي >من حديث 	لنفس<، �لكني �	صٌف 	ليو� 	لجانب 	آلخر. 
��N	 كا0 فيما ُنشر من قبل شي� من تها�يل 	لخياZ فإ0 	لذ� ,قوله 

	ليو� هو 	لو	قع ,#�يه كما �قع.
	لعطا# معّلمًا في  ,نو#  كا0 �لك سنة ١٩٣١، �كا0 ,خي 
مد#سة َمنين(١) خلفًا ألخي سعيد 	ألفغاني، فُعّين صديقنا حكمة 
 ،Xلثامنة عشر	 معّلمًا في مد#سة حلبو0، �كا0 شابًا في  هاشم 
 .bليها لنوصله �ندبر له ,مرN فَضِمّنا (,نا �,نو#) ألبيه ,0 نذهب معه
�لقد �صفُته في 	لمقالة 	لمنشو#X يومئذ (ماrحًا) بأنه ,ستا� جامعة 

حلبو0، فمّر 	أليا� �#,يته مدير جامعة 9مشق حقًا.
�مناطق  9مشق   ها متنزَّ Nحد�  �منين  	لتّل  �منطقة 
 Xلحيا	ليها للتفّسح من ضيق N فيها، يخر| ,هل 9مشق Uالصطيا	
�َ,�الها  	لمناطق   bهذ  Z�, �كربها.  شدتها  من  �	لتفّر|  عليهم 
باهتمامهم، بل لتكا9 ُتَعّد َمِصيفهم 	ألصلي، ال يقصد�0 غيرها 

______________________
	لد	#| على  	لميم. �	سمها  بفتح  ياقو في معجمه،  (١) كذ	 ضَبطها 

,لسنة 	لعامة بسكونها، فيلفظونها >ْمنِين< (مجاهد).
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ْبو�  �ال يفّكر�  في سو�ها، هي منطقة ���� بر��، �بتد�� من �لرَّ
�لهامة قرية ��ثر� هي  ر ��لهاَمة، �,لى جنب  ُ�مَّ ��لّشا1ِ/��  ,لى 
طويلة  قصيد�  فيها  قا7  �لتي  ��سانة  �بن  �لشاعر  قرية  َجمر�يا(٢) 
ال نظير لها في �لشعر �لعربي، يصف فيها ضيوفًا نزلو� عليه نز�7 
�لبال� �Jكلو� ما عندJ Eكل �لجر��، �خّربو� عامرE �سرقو� متاعه 
�إلسر�ئيلي،   Oلدفا� كأنهم جيش  ِعرضه،  على  بالتعد�  �هّمو� 
ُيعينهم  من  �لعن  �لعنهم  �هللا  لعنه  ,بليس   Oشر عن   Oلدفا�  �J
�يحمي Jمنهم، ,نه Jمن �للّص �لذ� يريد J  يسرV (على كيفه) 
فال يرّ�عه صاحب �لد�/. �هذE �لقصيد� �لعجيبة في >يتيمة �لدهر< 

فاقر`�ها.
�لضيق عند  يأخذ في  قليًال، ثم  �لو���  يّتسع  �لهامة  �عند 
�لجَدْيد�، فإ1� صا/ عند >�لعين �لخضر��< لم يبَق منه ,ّال ما يسع 
بر��، يجر� فيه كالشاf �لمتهّو/ �لطائش �لمجنو  �لكنه قو� 
�لجبل  �لصخر� عند ِ/جل  تتو�/� �/��  �لخضر��  جميل، �عين 
كالفتا� �لفّتانة �لمستحية �لعذ/��. �هو Jجمل من ���� hحلة عند 
 fلبر��ني، �لذ� قا7 فيه شوقي >يا جا/� �لو���< �غّنى عبد �لوها�

ما قا7 شوقي، فكا  من 1لك Jحلى لحن في Jحلى شعر.
ثم يصل ,لى >�لفيَجة< (�قد سبق �لحديث عنها)، فيمشي 
قديم  من  ُنصبت  >�لتكّية< حيث  ,لى  متقا/َبين  بين جبلين  بعدها 
موّلد�m �لكهربا� يحّركها �لما� �لمتحد/، ثم يصير �لو��� �لضّيق 

______________________
(٢) �هي �ليوr في q/J �لدكتو/ عدنا  ��لشيخ Jبي �لفرo �لمو/�ثة عن 

��لدهم �لشيخ عبد �لقا�/ �لخطيب.
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تد�#  	لذ�  	لبقا�  لسهل   Xلمصّغر	  X#لصو	 هو  فسيحًا،  سهًال 
هو  هذ	   .�	إل�	عا 	لصحف  عنه  �تتحد§   �	لمعا# 	آل0  فيه 
 b#عن يسا� b#ني، عن يمينه َمضايا �ُبّقين، �في صد	َبد سهل 	لزَّ
ْبلو9	X#9 ،0 مصايف 9مشق �,كثرها  	لزبد	ني   mني، �فو	لزبد	
عمر	نًا، �,كثرها فسا9	ً ,يضًا. �	لحضا#X 	لمعاصرX ال تدخل بلد	ً 

Nّال 9خل معها 	لفسا9.
	لنَّْبك �َيبر�9، �سأحدثكم حديثها  	لثانية منطقة  �	لمنطقة 

حينما ,نتقل Nليها -قاضيًا فيها- سنة ١٩٤١.
لذ	َ� ِقيَل مع 	إلشباِ� َيبر�9َُيبر�9ُ َيبُر9ُ صيفًا من ,قاَ� بها

	لفتحة حتى تصير مثل 	أللف �	لضمة حتى  مّد  �	إلشبا� 
< مثًال تصير باإلشبا� >شا#�0<: ,صله  تصير مثل 	لو	�: كلمة >َشرٌّ
�حقيقته شر �لكنهم شّبعو	 	لفتح �	لضم فصا# شا#�0، �بقي شر	ً 

على 	لحاَلين... �هل يأتي من يهوN �9ّال 	لشّر؟
�	لمنطقة 	لثالثة منطقة 	لتل �منين 	لتي ,تحد§ عنها.

*   *   *
من  غربّي  مخا#|):   �,) مد	خل  ثالثة  يومئذ  لدمشق  كا0 
�	�9 	لربوN Xلى بير�، �جنوبّي من >	لَقَد�< في �خر 	لميد	0 
Nلى 9#عا ثم 	أل#09 ثم Nلى 	لمدينة 	لمنو#X، �شرقّي من �خر حّي 
	لنصا#� >	لَقّصا�<، �هو طريق حلب 	لذ� ُيضَر8 به 	لمثل في 
,�له  يتفر� عنه من  فُيقاZ: >,�ضح من طريق حلب<،  	لوضو5 
َبْرXrَ، �كالهما صا# 	آل0 من  Nلى  	لَقاُبو0 ثم  Nلى  طريق يوصل 
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,حيا� 9مشق. �من برXr يبد, �	9ٍ صغير ُمقِفر (,� كا0 يومئذٍ مقفر	ً) 
قاسيو0،  لجبل  	آلخر  	لوجه  على  تقع  قرية  �هي  َمْعَربا،  Nلى 
�,هلها   ،Xصغير  Xبلد  �,  ،Xكبير قرية  �هي  >	لتّل<،  Nلى  �منها 
 wلريا	بأيديهم مدينة  	لذين بنو	هم � ،Xلَمَهر	لبّنائين 	كلهم من 
في مطلع نهضتها 	لعمر	نية من نحو ثالثين سنة ,� ,قّل. ثم تمشي 
في �	9ٍ ,خضر فيه 	لشجر �	لما� Nلى منين، �عين منين من ,جمل 

	لعيو0: ينبو� صاUٍ غزير حوله بِركة �	سعة:
	لَعذ	#� حاليَة   bُحصا 	لّنظيِمَيُر�ُ�  	لِعقِد  جانَب  فتلَمُس 

,نها  	لما� كالآللئ فتحسب  	لحصى في  تر�   Xلفتا	  0,  �,
حبا عقدها، فتلمسه لتتحقق من ,نها لم تنفر}. �ما #,يت في 
عمر� نبعًا ,صفى ما� �,جمل حصى من ما� عين منين �حصاها، 
من  ُحرمنا  كما  منها  ُحرمنا  �لكّنا   ،�كريا من  فيها  لي  �كم 
	لخمر 9خلتها فخرجنا  ها أل0  	لمتنزَّ 	لخضر	� �من كل  	لعين 
ها للنا3 جميعًا، فإ0 لم تتبع شر� 	هللا  نحن منها. �هذb 	لمتنزَّ
�تحّر� ما حرمه (��لك حّق 	هللا على كل مسلم) فإ0 	لديمقر	طية 
هي (عندهم) حكم 	لشعب، �	لذين يشربو0 	لخمر من 	لشعب 
ال يجا�0�r بضعة ,فر	9 في 	أللف، ,فمن ,جل بضعة ,فر	9 من 
	لُعصاX َنحر� بقّية 	أللف من 	لطائعين 	الستمتاَ� بجماZ بال9هم؟

*   *   *
كا0 	لطريق 	لمعبَّد ينتهي عند منين، فمن ,#	9 	لوصوN Zلى 
حلبو0 مشى على غير طريق. يصعد جبًال �يهبط �	9يًا، يسلك 
سهًال ��عر	ً. �كا0 	لوصوN Zلى حلبو0 من جهة 	لو	�9 ,سهل 
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�لكنه ,طوZ، �من فوm 	لجبل ,قر8 �لكنه ,صعب. �لم تكن معنا 
,0 تمشي سيا#X بال طريق)، لذلك جا�1نا  سيا#X (�ال تستطيع 
على   �سر نوبتي  لهم  فتركت  #كوبها،  لنتنا�8   Xحد	� بد	ّبة 

قدمي ألني �جد 	لمشي ,هو0 من #كو8 هذb 	لد	بة.
"��هبنا نصعد 	لجبل، �كّلما بد لي قمة قلت: هذb هي 
	لنهاية. فإ�	 �صلت Nليها بد لي من بعدها قمم، �تلفّت Nلى 
	لو#	� فإ�	 منين كلها بقد# 	لكّف، ��N	 هي من عمقها كأنها في 
�بِطا5   Zجبا شمائلنا  �عن  ,يامننا  �عن  ,مامنا   	�N� 	لبحر،  قعر 
ال حّد لها مغّطاX كلها بالثلج، ��N	 نحن نبلغ موضعًا ُنشِرU منه 
على 9مشق من بعيد �نر� جبل قاسيو0 كأنه ,َكَمة تحتنا (,� كذلك 
 Zِشْعبًا ضّيقًا، على يمينه جبل عا 	لطريق فغد	ُخّيل لنا)، ثم َتَوّعر 
كأنه جد	# �عن شماله �	9ٍ ال يبلغ 	لبصر قر	#ته"(١). �بلغنا حلبو0 

بعدما بلغت ,#�	حنا 	لتر	قي.
�ليست 	لقصة عن بلوغنا حلبو0 �لكن عن 	لرجو� منها.

 بتنا فيها، فلما كا0 	لغد ,بى ,نو# ,0 يعو9 معي �,صر#
على ,0 ,عو9، فذهبو	 يفّتشو0 لي عن 9	ّبة تحملني �9ليل يدّلني، 
فلم يأتيا Nّال بعد 	لعصر، فو9ّعتهم �سر مع 	لدليل. �قد نسيت 
,0 ,قوZ لكم Nننا كنا في قلب 	لشتا�، �0N 	لثلج كا0 يغّطي تلك 
	لجباZَ كلها �يرتفع ُسْمكه ,حيانًا حتى تغو� فيه 	لقد�، �#بما 
علقت به فلم تد#� صالبة 	أل#0N� ،w 	لوحو£ كثيرX، يدفعها 
#,ينا  كلما  كنا  لذلك  باإلنسا0.  	لفتك  على  	إلقد	�  Nلى  	لجو� 

______________________
(١) ما كا0 بين قوسين فهو من 	لمقالة 	لقديمة.
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صخرX ,� ,غصا0 شجرX يابسة تبد� في 	لثلج 	ألبيض حسبنا ما 
#,ينا �	حد	ً من هذb 	لضو	#� 	لتي كنا نسمع ,صو	تها من بعيد... 
�من ,فتكها 	لدببة، �ما ,#9	� ما 9ببة حلبو0؟ �لقد #,يت على 
,نيا8 8ّ9 منها  �ثاَ#  	لسميك)  	لخشب  	لمد#سة (�هو من  با8 

كأنها مسامير 9ُّقت في 	لخشب ثم ُنزَعت.
يركب هو   0, ثم عزمت عليه  	لدليل،  #كبت �مشى معي 
بيننا. �غابت 	لشمس فنويت 	لجمع   X	لمسا�	 ,نا لتكمل  �,مشي 
ألني لم ,جد مكانًا جافًا ,صّلي فيه، �,ظلم 	لكو0 �سكن 	لليل 
�نحن نمشي صامَتين، �بد	 لي ضو� من بعيد، قلت: ما هذ	؟ 
قاZ: هذb منين. قلت: 	#جْع 0�N، فأنا ,كمل 	لطريق �حد�. فأخذ 
	لد	بة �#جع، �نزلت في منحد# من 	أل#w فغا8 عني 	لضو�، 
�كانت 	لسما� غائمة ال  يبد� فيها نجم ,ستهد� به، فندمت على 
 b99ّتر Nّال صد� صوتي  ,سمع  فلم  فنا9يته  	لدليل،  ,0 صرفت 
عليكم  ,كذ8   0, ,تريد�0  خفت.  نعم،  فخفت.  	لبطا5،   bهذ
فأ9ّعي لنفسي شجاعة تجا�r حد�9 	لعقل؟ 0N كل ما جا�r 	لعقل 

جنو0.

لّما جئنا كنا ثالثة �معنا 9	بة �9ليل �نحن في 	لنها#، �قد 
قر,تم �صف ما مّر بنا، فكيف بي 	آل0 �,نا �حد� �	لدنيا ليل، ال 
يبين لي طريق فأسلكه �ال نجم في 	لسما� فأهتد� به، �ما معي 

سال5 ,#9ّ به عن نفسي �حشًا يهجم علّي؟
خفت، �من خوفي جعلت ,عد� ال ,عرN Uلى ,ّ� �جهة 
,تجه، ,سقط في حفرX ,خفاها 	لثلج 	لمتر	كب عني، ثم ,نهض 
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	لقميص،   mفو  Uلصو	 من  9ِثا#	ً(١)  ,لبس  �كنت  منها.  فأخر| 
ثيابي كلها  فابتّلت  ثقيل،  (	لجاكيت) �معطف  	لر9	�  فوقه  �من 
من 	لعرm كأّنها ُغِسلت بالما�. �كا0 	لجّو با#9	ً، جّو ثلج، فإ0 
�قفت في 	لبر9 �ثيابي مبتلة ,صابني >	لرشح<، فلم يكن ,مامي من 
خيا# Nّال 	لحركة 	لد	ئمة. لم ,شعر بالتعب �ال 	لجو�، أل0 	لشعو# 

بالخوU غّطى عليهما.
ثال§  جئنا  لّما  حلبو0  Nلى  منين  من  	لطريق  على  قطعنا 
كحما#  �,نا   ساعا خمس  	آل0  علّي  مضت  �قد   ،ساعا
	لرحى، ,�9# �,�9# �,نا في مكاني، ,علو �,نزZ �,نحرU يمينًا 
ثانية   Xمر  فأبصر علّي  	هللا  َمّن  حتى  ُهد�،  غير  على  �شماًال 
 	لضو� 	لذ� قاZ لي 	لدليل في ,�Z 	لليل Nنه ضو� منين. فأخذ
 Xألمر صا# ,مر حيا	عترضني أل0 	عنه مهما  Uليه ال ,نحرN َسمتي
,� مو، �في مثل هذb 	لحاZ قد يتحقق 	لمحاZ. �صلت منين 
 Xحد	لو	لساعة 	 -بعدما قاسيت ما لم يعلم به Nّال 	هللا- �قد صا#
بعد منتصف 	لليل، �كا0 مدير 	لناحية فيها صديقي �قريبي نذير 
	لخطيب (,بوb 	لشيخ عبد 	لقا9# 	لخطيب 	بن عّم ,مي) فاستحيت 
متعّر|   ٍ9	� �هو  >	لتل<،  طريق  فسلكت  عليه،  	لبا8   m9,  0,
 ،يجر� فيه ما� عين منين في نهر صغير مزبد متحّد# له صو
فاستسهلت ما كنت فيه �,نا فوm 	لجبل: كنت ,#� ما حولي ,حّس 
بعد منعطف  ما   �#, Nلّي، فصر هنا ال  ,0 يصل  قبل  بالخطر 
	لو	�9. �بمقد	# جماZ 	لما� 	لمتحّد# 	لمتكّسر في ضيا� 	لشمس 

______________________
لطلب  فوقه  ُيلَبس  �ما  	لشعا#،  فهو  	لثيا8  من  	لجسد  ما المس   (١)

	لد�U فهو 	لّدثا#.
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يكو0 	لخوU منه في سو	9 	لليل، لذلك كا0 سلو� هذ	 	لو	�9 
!Zلجبا	 mفو Zلضال	شّق علّي من ,

ساعتين،  من  ,قل  	لفجر   0�9 بقي  �قد  >	لتل<  ��صلت 
�تو	ُفد  	لنها#  طلو�  تنتظر  #	بضة   Xلكبير	 	لبلد   سيا#	 �كانت 
	لركا8، �كانت ,جرX 	لسيا#0N X هي 	متأل مقاعُدها كلها ثالَ§ 
لير	 �,�صلوني Nلى 9مشق، فما  لير	، فقلت: خذ�	 ثال§ 

قبلو	.

�ثيابي  خائف  جائع  �,نا  كله  	لليل  مشيت  ,صنع؟  فما�	 
كلها تقطر ما�، �	لليلة باX9#، �قد ,نفقت �خر �#X من طاقتي. 
بعض   ��جد 	لمد#سة،  معّلم   #	9 عن   Zسأ,  0,  فاضطُر#
	لبا8 فقاZ: َمن؟ قلت:  	لمبّكرين فدّلوني عليها، فقرعت عليه 
علّي 	لطنطا��، 	فتح لي. ففتح مدهوشًا (�#بما كا0 مرعوبًا)، 
فقلت: تسّبني، تشتمني، تقوZ عني ما شئت، 	لحّق معك �	هللا 
,جّفف  حتى  �ثوبًا  قميصًا  �,عِطني  ,9خلني  بس(١)  يسامحك، 

ثيابي، �شيئًا �كله.

,نز�  �تركني  بثيا8  �جا�ني   ،Xلمدفأ	 �,�قد  فأ9خلني 
�بالطعا�  بالشا�  �,تاني  به،  جا�ني  ما  �,لبس  �#9	ئي  قميصي 

فأكلت �شربت، �#�يت له قصتي باختصا#، �تركني ألنا�.

*   *   *
______________________

بة من 	لقديم. (١) كلمة >َبْس< بمعنى فقط معرَّ
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نمت ثال§ ساعا، ثم نهضت فكتبت له �#قة ,شكرb فيها 
�هربت.

	إلسطنبولي،  مهد�  محمو9  	ألستا�  فهو  	لمعلم  هذ	  ,ما 
#فيق 	لمد#سة، كا0 في مكتب عنبر بعد� بسنة �	حدX ثم صا# 
في  معه  ,لتقي  �يسّبني،  فأسّبه  �,ناقشه  �يحّبني  ,حّبه  صديقي، 
نجتمع  ثم   mفنشتا  mنفتر فر�عها،  في  �,خالفه  	لمسائل   Zصو,

فنختصم.

فإ�	 لقيتموb فأبلغوb ,نها مّر 	ثنتا0 �خمسو0 سنة شمسية 
�ال   ,مو ليلة  Nنها  	لليلة،  تلك  لي  صنع  ما  ,نَس  لم  �لكني 

,نساها.

*   *   *



٣٦٢



٣٦٣

-٦٥-
من َسْقبا في بطن 
لغوطة

�لى َ�ْنكو� في ��� 
لجبل

"صلت 
آل2 في 1كرياتي �لى سنة ١٩٣٣ (١٣٥٢هـ)، "�نا ال 

@ �مشي في تد"ينها على ترتيب 
لسنين، تذّكرني -�2 نسيت- A�
"تو
�يخ  مد�سة  �لى  مد�سة  من  بنقلي   Cلمعا�
  F�
A" 
مر "�
منها  
ألقّل   Iبقي عند فيها مقاالتي، "�2   Jُنشر 
لتي  
لصحف 

"ضاR �كثرها.

كأنها  كلها،  سو�يا  كانت  بل  
لسنة،   Uهذ Wمشق  "كانت 
تعيش بجو
� بركا2 يفو� �حيانًا فتفتح �بو
[ جهّنم "يهد� �حيانًا؛ 
 "� فتتحّرa حلب،  قليًال  سنة مظاهر
J "هّز
J، تسكن Wمشق 

لنا� "ينفخ فيها   Uهذ eكنت مّمن ُيضِر" ،Fتهيج حمص �" حما
بلساني "بقلمي، كما يصنع كثير من �قر
ني "�مثالي. ما كنت في 
1لك "حدI، "�2 كنت من �حّدهم لسانًا "�مضاهم قلمًا، "�نا 
 Jلحرية< ُنشر
�شير (على سبيل 
لمثا@) �لى مقالة عنو
نها: >يا �مة 
 Fعشر pحد� I١٩٣١/١٢/٢٧، "عند Wعد >eليو
< Fفي جريد

مقالة مثلها كتبتها في 1لك 
لعهد. "هاكم فقر
J منها:
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لتي ترضو2  �نا ال �جمجم 
لكالe "ال �WيرU على "جوهه 
 ،Cعنها، فقد يئست حتى ما في نفسي مكا2 ألمل "ال مّتَسع لخو
 ً
�

ليائس ال يخيفه شيw، "�2 نحن عجزنا عن �2 نعيش �حر"

ألحد �مل  eكا2 يو Iلذ

ً، "ما بعد �
فلن ُيعِجزنا �2 نموJ �حر

.Cال خو"
لقد ُقضي علينا �2 نهبط من عليائنا "�2 ُنسَلب حّريتنا "نفقد 

لذI نخسر  eليو
 ،ً

ستقاللنا، "لكن لم يأJِ بعد، "لن يأتي �بد

أل"@:  
فيه �يماننا "كريم خاللنا. �ننا 
ليوe كما قا@ ملككم فرنسو
بها  بعث  
لشرC<، كتب 1لك في �سالة  �ّال   wخسرنا كل شي<
�لى 
لملك 
لمسلم 
لعظيم سليما2 
لقانوني يستنجدU، فوجد منه 

لمدW. فجئتم �نتم -يا �حفاUW- ترWّ"2 جميل صنعه لكم " Fلنجد


بقبيح صنعكم بنا، "ال عجب، فقديمًا قا@ شاعرنا:

�بطُحملكنا فكا2 
لعد@ُ فينا سجّيًة  eِبالّد فلما ملكُتم سا@ 
غد"نا على 
ألسرp نُمنُّ "نصَفُح"حّللتُم قتَل 
ُألسا�p "طاَلما
بيَننا  J"ُلتفا
  
هذ ينَضُحفحسُبـكُم  فيـه   Iبالذ  wٍنـا� فُكلُّ 

 ،]

لخر 
لفقر "شاهدنا  "عايشنا  
لظلم  منكم  قاسينا  لقد 
 
"�صبَحت مدينتنا �طالًال "�هلها مشّرWين "نسا�ها ثاكالJ، فما1
نخاC بعد هذ
؟ عندكم �شّد من 
لرصا�؟ فقد فتحنا له صد"�نا. 

لقنابل؟ قد �عدWنا لها W"�نا. هل عندنا �غلى من 
أل�"
�؟ لقد "

بذلناها ثمنًا لالستقال@.
بِه ُجدنا   ٌeW 
لمجِد  فانظر"
 كيَف Wفعنا 
لثمناثمُن 
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"بطا�  
لغوطة،  "جنا2  ميسلو2   IW
" بدمنا  سقينا  كيف 
حماF "حمص "��جاw حلب. "
أل�� 
لتي ُتسقى بالدe ال ُتنبِت 

�ّال 
الستقال@.

لفرنسي  eلد

لعربي �حمر مثل  eلد
�لم يُقل لكم �حد: �2 
يبكو2   Jمها�"  wبا� لشهد
ئنا   2�" 
لفرنسي،   eلد
 مثل  حاّ� 
"يتألمو2 ثم يصبر"2 �" ُيقِدمو2 "ينتقمو2، كما يصنع 
آلباw في 
 Jثمر� قد  بها  تعتّز"2  
لتي   pلكبر
 ثو�تكم  كانت   
فإ1 فرنسا؟ 
 wحين يجي wثو�تنا ستجي J
-كما تزعمو2- قّوF فرنسا، فإ2 ثمر

موعدها.
 

كذبو"  ،Jلمئا
 مّنا   

قتلو"  ،JّباباW 
لمرجة   
فاملؤ"

.J� Jٍ� فكل ما هو ،Jما شئتم بالغا 
فانشر"
 2� 
لبركا2 "  ،Fلبؤ 
نقلَبت  ُحبست "ضويقت   
1�  Fلهّر
  2�

سُتِذ@ّ ثا�، "
لنا� "ال  
ُسّدJ فوهته كا2 
النفجا�، "
لشعب �1

.�

لعا�، "للشهد
w عقبى 
لد
*   *   *


لقر2  
هذ
 مثا@ مّما كنت �كتبه في �"
ئل 
لثالثينياJ من هذ

لجر
ئد أل2 
لصحافة كانت حّرF، "ال تنالني منه  Uتنشر ،IWلميال

 eلحا@ �يا
مضّرF ألنه ال حبس �ّال بحكم 
لمحكمة. كذلك كانت 


الستعما�، فما 
لذI صا�؟

لحركة في �"
ئل كانو2 
أل"@ (Wيسمبر) ١٩٣٣،  Jشتّد
"
 ،Fفيها مستمّر J
"كانت Wمشق هائجة: �سو
قها مغَلقة "
لمظاهر

ألمن قائمة، هؤالw بالسال�  pلمتظاهرين "ُقو

لمصاWماJ بين "
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 (I1ستا�") خطر البن خالتي eليو
 "�"لئك بالحجا�F. في 1لك 
 eلكال

لشيخ شريف 
لخطيب مدير 
لمد�سة 
ألمينية (
لتي سبق 

لمئتين، "يز"�ني  يزيد"2 على  �2 يسو� تالميذU، "هم  عنها) 
 aلغوطة فتشا�
 
لزيا�F تنقل ُحّمى 
لحماسة �لى   Uبهم، لعّل هذ

لقرية،  Cلى طر�لنضا@. "بعث من يخبرني �نه "صل بهم 
Wمشق 
1لك  يحمل  لئّال  
لمد�سة  بهم  يدخل  �ّال  
لخير  من   2� فر�يت 
مّتسع  مكا2  على  يدّلهم  من  "بعثت  �غالقها،  على  
لفرنسيين 

ليلعب فيه 
لتالميذ �لى �2 �لحق بهم.

نتظرJ حتى 
نتهى >
لد"
e<، "كا2 يوe خميس، فصففت "
يمشو2   
"كانو 
لمكا2.  �لى  يقوWهم  من  بهم  ""ّكلت   Iتالميذ
بنظاe مشي 
لجند، سو
w �كنت معهم �e كنت بعيد
ً عنهم، "كا2 
من يرp 1لك يعجب منه "ير
U شيئًا كبير
ً، "ما هو �ّال 
لتد�يب 


إلقناR مني "
لطاعة عن �ضا "قناعة منهم."

للحا� بهم- جاwني من  فلما خرجو
 -"كنت على "شك 
قلت:  فذهبت.  Wمشق،  من  مطلو[  ألني  
لهاتف  �لى  يدعوني 
فلما  
ألستا1؟  �نت  
لخّط:  
لثاني من   Cلطر
 في  َمن  قا@  نعم؟ 
 aيدعو ال  
لشّر  يريد  من  أل2  
طمأننت  
ألستا1  لقب  سمعت 

لدa�َ، "قد فهمنا �نك  FWألستا1، "قلت: نعم، �نا. قا@: هنا قيا

WعوJ قريبًا لك مدير مد�سة لُتحِدثو
 قالقل في 
لغوطة، فنحن 
ننصحك �2 ترجعهم. قلت: �ما �نه قريبي فنعم، "لكني ما Wعوته 
�ملك  "�نا ال  باألمن،  �خّل   2� �2 �حد� حَدثًا "ال  نويت  "ما 
��جاعهم ألنهم ليسو
 عندI، "ليس من عملي "ال في طاقتي �2 

��جعهم.
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 ،Uتالميذ" مد�سته  معّلمو  "معه  بالشيخ  "لحقت  "تركُته 
"كانت   ،
"شربو  
فأكلو 
لتالميذ،  من  ��بعمئة  نحو  فاجتمع 
خطب "كانت لعب. ثم حضر ثالثة من �جا@ 
لدa�َ على 
لخيو@ 
فصاحو
 بنا ليهّولو
 علينا: 
سمعو
، ممنوR بقا�كم هنا، يجب �2 

تنصرفو
 حاًال.
 
ظّنو
 �2 هذ
 يخيفنا، "لكنا ما خفنا، بل Wعوناهم ليقعد"
كبيرهم "ضع  فأخذ  شاينا،  من   
"يشربو 
Wنا A من   
"يأكلو معنا 

مر "�  Uهذ  Iفند� يا  "قا@:  
لسن،  كبير  �قيبًا  "كا2  
لجّد، 
"نلهو  "نشر[  لنأكل  ال  لتنفيذها  جئنا  قد  "نحن  
لحكومة، 
 
�مسكو عليكم،  يجب  ما   

عملو كيفكم،  على  قلت:  "نلعب. 


آل2. Rلرجو

أل"الW "��جعوهم �نتم ألننا ال نريد 
فصر�: يا �"الW، هنا، 
صطّفو
. فما �Wّ عليه �حد، فأمسك 

لمكا2. ""ّالU ظهرU ليأتي  
بو
حد "قا@ له: قف هنا ال تغا�W هذ
كانت  لعبة  يعيش<، "هي  >لعبة   Wأل"ال
 فهر[، "حسبها   Uبغير
 eتقو Fلشرطة "كثر
 �"W لى قّلة تمثل�لالعبو2 
معر"فة ينقسم فيها 
بد"� 
لمتظاهرين، "كلما �مسكت 
لشرطة بو
حد �I قتلته (بالرمز 
ال في 
لحقيقة) جاw �حد �فاقه فلمسه فيعيش، فكأ2 مهمة 
لشرطة 

.]
في 
للعبة 
إلمساa باآلخرين "منع �فاقهم من 
القتر
 
"�� حين  مد
ها  �قصى  بالتالميذ  
لفرحة "  Fلنشو
 "بلغت 
"عَلت  ممّثلين،  مع عسكر  ال  حقيقيين  مع عسكر  يلعبو2  �نهم 
كّلت  قد  
لمساكين   aلد�
 "�جا@  هتافهم،  
�تفع " ضحكاتهم 
��جلهم من 
لسعي "�لسنتهم من 
لشتم، ال سيما 
لكهل �ئيسهم. 
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�نت "�صحابك فاقعد" فقمت �ليه فقلت له: 
سمع مني "تعا@َ 

للعبة 
لسخيفة فلن  Uهذ 

شربو
 كوبًا من 
لشاWَ" Iعو" 
فاستريحو
تأتي بنتيجة. هؤالw �"الWكم، فهل تطيب قلوبكم بإيذ
ئهم؟ "هل 
معكم �مر بإطال� 
لنا� عليهم؟ "لو �مر"كم �فتنّفذ"2 �مر �جنبي 
بذلك  نشهد  "نحن  
ستطعتم  ما  عملتم  لقد  �"الWكم؟  في  كافر 
معكم، فال ترهقو
 �نفسكم خدمة لعدّ"كم "محتّلي بالWكم، فإ2ّ 

.Uينه بدنيا غيرW Rلنا� من با
�خسَر 
قا@: "
هللا صحيح، 
هللا يلعن �بو فرنسا "
للي جابها، لعنة 
هللا 
عليهم! "Wعا صاحبيه �2 تعالو
 يا شبا[، حاِجة(١) َمْسَخرF، نلحق 


لعمر؟ 
هللا يلعن �بو فرنسا "
للي جابها! 
�"الW صغا� بعد هذ
 eّال �يا�1 لم تمِض �لحر[، 
"كسبنا 
لمعركة "لكن خسرنا 

حتى تلّقيت 
لكتا[ 
لرسمي بنقلي �لى َ�ْنكو�.
*   *   *

 Jنحصَر
���يتم 
لذI غرقت سفينته فتعلق بخشبة منها، قد 
منها  فيقر[  �ليه  موجة  تدفعه  
لشّط،  �لى  
لوصو@  في  �مانيه 
�نا  كّنا  فييأ�؟ كذلك  فتبعدU عنه   pفتأتي موجة �خر فيستبشر، 
من  �حدنا  
قتر[  فإ2   pلقر
 في  معّلمين  كّنا  جميعًا،  "�خو
ني 
Wمشق Wنا منه 
لفر�، ُنقلت �لى سقبا فكأني صرJ في Wمشق، 
لم تبَق بيني "بينها �ّال خطوF، فما لي 
آل2 ُ��ِجعت خطو
J �لى 


لو�
w، �لى َ�نكو�؟
______________________

(١) حاجة معناها >يكفي<، �" كما يقولو2 في مصر >كفاية<.
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"كيف  منين  عن  
لماضية  
لحلقة  في  كالمي  تذكر"2  هل 
تركتها "�خذJ شمالي �لى َحلبو2؟ �2 منين هي محّطة في 
لطريق 
�لى �نكو�، يمشي بعدها 
لطريق صاعد
ً في 
لجبل حتى يصل 
 pلنصا�
  FيَِرW� �كبر  من  "هو  
لكبير  
لدير  "فيها  ِصيْدنايا؛  �لى 
فيه  تا�يخ طويل، "
لنصا�p يحّجونه "يعتقد"2  "�عمرها، "له 
يبلغ  حتى   Fعو�""  ً
Wلطريق صعو
  W
Wيز ثم  
ألباطيل.  عجائب 

�نكو�.

لحكوماJ، صالبة "شّدF "عنفًا  2
عندنا قريتا2 كانتا ُتعِجز
سرسق(١)   @� "فيها   Uهذ َ�ْنكو�  هما  
لنظير،  منقطعة   Fجر�"
"َسْرغايا من هناa، "هي بعد 
لّزبد
ني "فيها �@ 
لشّما�. ال �قو@ 

لفتّو
J؛ كا2  �كبر من عمل  فتّو
J، فما كانا عليه  �نهما �سرتا 

لعصاباJ، �قصد 
لذI كا2 ال �تكلم عن حالهما  Fشبه بعمل ُعتا�


آل2.

لفصل) في  I�) لصّف

W �لمي �نه كا2 معنا في A Iلذ
"
ينجح سنة  
ئمًا، W مّنا سنًا "لكنه مقّصر  �كبر  مكتب عنبر طالب 
 Fكبير Fبن �سر
"يسقط �خرp �غم عناية بعض 
ألساتذF به ألنه 

لطالب معّلمًا في  
"جيهة، "كا2 �بوU (كما �ظن) "Aير
ً. صا� هذ
"يسّخر"2 "جاهتهم  كّلها  طاقتهم  يبذلو2  �هله  "كا2  �نكو�، 
فنقلوني معّلمًا في  �ليه   

ستند"  �Wلحا
  
لنقله، فلما حد� هذ

�نكو� مكانه "�عطوU مكاني. 
______________________


ألفعا@، سرسق "سرسيق، 
أل"@  J"تتفا" wألسما
لتتشابه  (١) "�نها 

سم من عرفتم "سرسيق 
سم 
لصديق 
لعالِم 
لكاتب، "�2 كا2 له 

.ً
قلم يجعله �2 شاw �نكى من سال� �@ سرسق "�بقى �ثر
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.Wإلبعا

لظلم "كا2 �شّد علّي من  
لقد �لمني هذ
*   *   *


لمعلم 
لجاهل. "لست �سّبه  
فا�قت َسقبا "سّلمتها �لى هذ
�2 قلت �نه جاهل، هل تسّب 
لحما� �2 قلت �نه حما� "لم تُقل 
�نه غز
@ بآ1
2 طو
@؟ "لكن ال، �ستغفر 
هللا لي "له، فقد مضى 
�لى �حمة �به "�نا ماٍ� بعدU، "لقد كا2 �فيقي في 
لمد�سة، 

فاللهّم 
�حمه "سامحني.
فيها  �بِت  �Wخلها "لم  لم  "خرجت من مد�سة سقبا كأني 
ليلة قط "لم �ِعش فيها عامًا "نصف عاe، "كأّني لم ُ�"Wِعها من 

ً مني، wألنه صا� جز U1كرياتي "من حياتي ما ال �ستطيع �2 �نسا

�I من 
لـ>�نا< 
لتي �قوe بها "تقوe بي. 

لصغا�  wلقيت على هؤال� eيو ،R
Wلو
 eَ2 �نَس ال �نَس يو�"
�بناUw. خرجت  
أل[  �
فر فا�قُتهم  ثم   Fألخير

ألطها� "صّيتي 

لعجز عن  قلوبهم "لكن  
لحز2 يمأل  يشّيعونني "
جمين،  "هم 

لبيا2 يمسك �لسنتهم، "لقد ��يت فيهم َمن يتكلم بدمعه لّما عجز 
عن 
لكالe بفمه. "ليس هذ
 عجيبًا، فقد �شعرُتهم �ني كنت لهم 
�بًا �" �خًا كبير
ً، ��Wّبهم "قد �ضربهم "لكنني كنت �خاC عليهم 


ألُ[ 
بَنه 
لذI يحّبه؟ ]Wّحّبهم، �ال يؤ�"
لقد كا2 يهّو2 علّي فر
َقهم �نني ما غششتهم "�ني نصحت 
لهم، "�ني لم �Wّخر "سعًا في تقويمهم "تربيتهم؛ لم �ُكن معّلمًا 
قلوبهم  في  
إليما2  نّبهت  "ناصحًا.   ً
بل كنت مرشد كالمعّلمين 

لصغيرF، ما قلت �ني غرسته أل2 
إليما2 مغر"� في �عما� كّل 
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قلب، "لكن يغفل فيحتا� �لى تنبيه "ُيسَتر (�I ُيكفر) فيحتا� �لى 
�ظها�. عّلمُتهم 
لصد� حتى �2 �حدهم يعترC بذنب 
�تكبه لم 

لمد�سة قطعة ��� كبيرF تابعة  w
يَرU عند 
�تكابه �حد. كانت "�
لها مهَملة فكّلفت 
لتالميذ 
نتخا[ نفر منهم ليفلحوها "يز�عوها، 
"عّلمُتهم كيف يكو2 
النتخا[ فانتخبوهم بإشر
في. بد�J منهجًا 
علميًا في 
لتربية "في 
لتعليم، "لكنهم لم يَدعوني ُ�تّمه من �جل 

خاطر �فيقنا 
بن 
ألكرمين، فانهّد 
لبناw كله لّما تركُته.
"جدJ "�قة في Wفتر قديم فيها سطو� كتبتها يوe ٣١ كانو2 

أل"@ (Wيسمبر) ١٩٣٣ هذ
 نّصها �نقله كما "جدته: "�نا 
آل2 في 

لمريرF فأتحّد�  eأليا
 Uفهل �خر� منها؟ هل �1كر هذ ،Fلهّو
قعر 
عنها "�حمد 
هللا على 
لخال� منها، �e قد 1هَبت 
آلما@ �لى غير 

 "...e� pلقر
�جعة؟ هل ُقضي علّي �2 �بقى �بد
ً معّلمًا في 

هللا -"له  فإ2  تكن  "مهما  
لجملة،  بقّية  �جد  لم  ما1
؟   e�

.(١)>e�< لى� Fلهو

لحمد- قد نقلني من تلك 
فيا �يها 
لو
قعو2 في 
لضيق، 
لذين يعيشو2 
لشد
ئد، 
لذين 

هللا؛   �"�َ من   
تيأسو ال   ،eآلال
 "يتحّملو2  
لمصائب  يقاسو2 

هللا عندU من كل ضيق مخر� "بعد كل شّدF فر�. هل قر�تم  2�
 Iلتنوخي؟ لقد قر�ته "عمر
 للقاضي   >Fلشّد
 كتا[ >
لفر� بعد 
�حدp عشرF سنة، ثم قر�ته �كثر من ثالثين مّرF "حفظت قصصه 

لنظر فيه، "صّححت من حفظي 
لكثير  Jما �عد Fكلها من كثر

______________________
(١) ُعرضت مّرF مجموعة من 
لسبايا على 
لمعتصم، فسأ@ "
حدF منهن: �نِت 

بكر �e �يش؟ قالت: �يش يا �مير 
لمؤمنين.
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لنسخة 
لمطبوعة منه، "لو "جدJ له نسخة مخطوطة  wمن �خطا

لنا�   Cعر� من   Jصر ألني   Uنشر  Jعد�" لحّققُته  صحيحة 
مثله  ما ال تجد"2  فيه   
كثرF �غالطه- تجد" فاقر�"U -على  به. 
�هله،   Jلعباسي "مصطلحا
 
لمجتمع  في كتا[ �خر من صو� 
�نه  منه  تستفيد"2  ما  "�قّل  
لتّجا�،   Rلموظفين "�"ضا
  @
"�حو
يهّو2 على 
لمحز"2 منكم حزنه حين يرp �2 ِمن 
لنا� َمن �صابه 
�كثُر مّما �صابه. "لكن فيه كلماJ من 
للغة 
لعّباسية ال يكاW �حٌد 
للجاحظ،   >wلبخال
< في  "مثلها  يقين(١)،  معرفة  معناها   Cيعر

حا"@ بعض 
لمستشرقين تفسيرها فُوّفقو
 في بعضها.
.Fفمعذ� FWكالعا Rلموضو
خرجت عن 

*   *   *
______________________

"تعليقًا  
لتالي:  
لتعليق  (١) في ختاe حلقة الحقة نشر جدI �حمه 
هللا 
على ما قلُته في 
لحلقة 
لماضية عن كتا[ >
لفر� بعد 
لشدF< خّبرني 

لشا"يش صاحب  
لنابغة Aهير  
لعصامي  
ألستا1  ،Iخي، �" "لد�

لمكتب 
إلسالمي< للنشر "ناشر 
لعشر
J من كتب 
لفقه 
لحنبلي <

لشالجي  Wألستا1 عّبو

لكتب 
لسلفية 
لقّيمة "محققها، خّبرني �2 "
حققه "نشرU في خمسة مجلد
J، فّسر فيها 
أللفا� 
لعّباسية "عّلق 
 �
>نشو "هو  
لتنوخي  للقاضي  
آلخر  
لكتا[  نشر  كما  عليها، 

لخبر عنهما "عجبت كيف لم �َ�هما "لم  

لمحاضرF<، ففرحت بهذ

�سمع بهما "قد طُبعا من سنين" (مجاهد).

لشالجي لكتاَبي 
لقاضي 
لتنوخي هذين  Wلمحامي عبو
قلت: "تحقيق 
في غاية 
لّنفاسة، "قد �عانه على شر� �لفاظهما 
لعّباسية 
لغريبة �نه 
تعليقاته "حو
شيه  من  يظهر  كما  فيها  "نشأ  ُ"لد   ،W
بغد من سكا2 


لمفيدF (مجاهد). Fلكثير
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لنقلة كنت في قلب 
لشتاw، "كنت �ستطيع  Uلّما ُنِقلت هذ

لشبا[  ِهّمة  "كانت  
لهزيمة،  �قبل  لم  "لكني   FAجا� �طلب   2�
تمأل جو
نحي، فحزمت حقيبتي "�كبت �لى صيدنايا، فلما بلغتها 

لكبيرF فيها "نز@ منها ُ�ّكابها قلت: "لكني ��يد  Fلسيا�
""قَفت 

لطريق  :

لوصو@ �لى �نكو�. فقالو
: مستحيل. قلت: "لَِم؟ قالو
مقطوR قد سّدته 
لثلو�. قلت لصاحب 
لسيا�W� :Fفع لك ما تريد 
كلها؟  
لمقاعد  �جر  تدفع  فهل  �ّكا[  عندنا  ما  قا@:  فأ"صلني. 
قلت: نعم. قالو
: "�2 لم نستطع 
الستمر
� في 
لسير؟ قلت: �2 


ألجرF لكم." 
"Wفعو 
لم تستطيعو
"سرنا "سط 
لثلو� في طريق جبلي خطر، فلما بلغنا نصفه 
 .ً

حد" �1
عًا   Fلسيا�
  eتتقد  2� باإلمكا2  يُعد  لم  قليًال  �كثر   "�

 "�نا �مشي. قالو
: كيف تمشي؟ 
لطريق خطر "ال "Wفقلت: عو

.pلثلو� كما تر
يخلو من "حو�، "
فأصر�J "مشيت؛ مشيت نحو ساعتين "نصف 
لساعة، 
هللا 
"حدU يعلم ما قاسيت فيهما، "كا2 
لبرW َيقّص 
لعظم. ""صلت 

لعمدF)؟ فنظر"
 �لّي مدهوشين كأنهم  I�) لمختا�
فسألت: �ين 
ير"2 فّي جّنيًا طلع عليهم، "قالو
: َمن �نت؟ "كيف جئت؟ قلت: 

�نا 
لمعلم، "قد جئت ماشيًا من نصف طريق صيدنايا.
"كانو
 �جاًال ِصال[ 
لعوW يقحمو2 
ألهو
@، فعجبو
 من 
شاّ[ شامي يبد" في �نظا�هم �قيق 
لعوW قليل 
لصموW، يفعل ما ال 
ُيقدمو2 على فعله. "Wّلوني على 
لمختا�، "كا2 قاعد
ً مع صحبه 
 
"Wلضعيفة، فسّلمت فر
 wلشتا
على Wّكة (َمصطبة) يو
جه شمس 
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ً ضعيفًا "قالو
: َمن 
أل�؟W�
ماشيًا،  جئت  "�نني  
لمعلم  �نني  معي  كا2  من  فخّبرهم 
فكبرJ في �عينهم قليًال. "Wعوني �لى 
لقعوW، ثم قا@ 
لمختا�: 
معهم  "Wخلت  "يستريح.  شيئًا  فيأكل  يدخل  بل  جماعة،  يا  ال 
�ين  ما حضر، "سألت:  "�كلت   Iلشا
 فشربت  
لَمضافة< < �لى 

لمعّلم، "فهمت  

لحكومة "شتمو 

لمد�سة "�ين تالميذها؟ فسّبو

ً للمد�سة، "ال صنَعت "ال �
W لم تستأجر F�
Aلو
من كالمهم �2 

لشتائم بوصفي 
لموظف  Uلمعّلم شيئًا للقرية. "تلّقيت �نا هذ
صنع 


لحكومي 
لوحيد بينهم!

لمعّلم   
لير"
 هذ 
 على >
لمضافة< "W�
تو 
لنا� قد  "كا2 

لثلج  �ليه  �2 يخو�  به  
لتعليم "شغفه  بلغ حّبه   Iلذ
 
لعجيب 
"يلتحف 
لبرW "يتعر� للمهالك. فلما كثر عدWهم قمت فألقيت 
�يمانهم  بها "طنيتهم "نّبهت   Jثر� نا�ية مجلجلة،  عليهم خطبة 
"حّييت بطولتهم "�جولتهم، "�ّغبتهم بالعلم ليكو2 من �بنائهم 

لكر
سي 
لتي يقَتِعُدها 
لجو
سيس "
لمنافقو2 من  Uمن يحتّل هذ

�جا@ 
لسلطة "�1نا[ 
الستعما�.
 U"�� Iلذ
"ما �2 
نتهيت حتى صرJ عندهم شيئًا �خر غير 

هللا بعد  w2 شا�ليهم � Wعو�" eليو

ستأ1نتهم �2 ��جع " .Fمّر @"�
 Rلمد�سة "تستكمل عّدتها. "لم ��جع ماشيًا، بل تطّو
�2 ُتفتح 


حد منهم عندU سيا�F فحملني �لى قلب صيدنايا."
*   *   *

هل كا2 يخطر على بالي يومئذ �نها ستمّر �حدp "خمسو2 
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 Jنطفأ
سنة، "�ني سأكو2 في مّكة، "�ني �1كر تلك 
ألياe "قد 

لُمصا[  هو   Iغير كأ2  عنها  ألتحد�  حتى  منها  �لمي   F�
حر

فيها؟

كنت ��
ها في حينها هي 
لو
قع كله، كنت �حسب �نها �خر 

لدنيا "�نه ُكتب علّي تجّرعها "�2 لم �ِسْغها، فالحمد هللا �2 جعلها 
بو2  مجرW 1كرp "صّيرها حديثًا ُير"p. فليأخذ 
لمتألمو2 
لمعذَّ

لذI �قو@، فما �سرW خياالJ "ال �لقي مو
عظ،  

لعبرF من هذ
بين  
لمتألمين 
لمعذَّ wلهم ما "قع لي. "سيأتي على هؤال I"�� بل
 "� �يامهم،  ينّكد عليهم  فقر   "� ينّغص عليهم عيشتهم،  بمر� 
 ]
سجن ظالِم يقّيد �يديهم "يحرمهم �هلهم "�"الWهم، �" عذ
 eيو به "يماسيهم... سيأتي عليهم  يغاWيهم  �ثم  مستمر من جّبا� 

يكو2 فيه هذ
 كله 1كرp في 
لنفس "حديثًا في 
لمجالس. 


قر�"
 ما كتب 
ألستا1  .Wلضيق فالفر� موجو
"مهما 
شتّد 
في  عّما   Uغير كتب  "ما  سجنه،  في  قاسى  عّما  �مين  مصطفى 

لمجرمين، "ها هو 1
 قد نجا منها  Jلظالمين "معتقال
سجو2 

"�جع يكتب "
لتفا�@ ملw برWَيه "
ألمل يظهر على سّن قلمه.

 ،FW"معد eلدنيا؟ �يا
"�2 لم يَر 
لبائُس 
لفر� في 
لدنيا، فما 
 eلمظلو
  � 
آلخرF، "هنالك يعوَّ Fلحيا
 
لباقية لهي   Fلحيا
  2�"


لظالم ما قّدe لنفسه. pتعويضًا يرضيه، "ير

*   *   *
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لَمْجَمع 
ألWبي في Wمشق


لتي �كتب عنها عاW من �"�ّبا منير 
لَعْجالني  eأليا
 Uفي هذ
�ّال  قبله   FَWلشها
  Uلحقو�. "لم يحمل هذ
 
لدكتو�
F في  يحمل 

لشاe من �قدمهم �ستاI1 كامل نصرI، "نجيب  قليل من �هل 

أل�مناIA، "كامل عّياW. �ما 
ألطباw فيحملو2 
لدكتو�
F لَقبًا بال 
 Cعا� قبل  �حٌد  �علم  فيما   FWلشها
 على  يحصل  "لم   ،FWشها


لطّب "
لحقو� معًا. F
صدقي 
لطََّرْقجي 
لذI جمع Wكتو�

منير  كتب  حتى   F

لدكتو�  J
Wشها بين  نفّر�  نكن  "لم 

لد"لة "هي   F
Wكتو� منها:  نوعين  فرنسا  في   2� فبّين  
لعجالني 

لتي ) �لمانيا  في   2� بعُد  "علمنا  
لجامعة.   F
"Wكتو�  ،Fلمعتَبر

 Wثالث موجو Rنوعين منها �يضًا. "نو (Wعيا" Iتخّر� فيها نصر
في فرنسا "�لمانيا "�مريكا "كل مكا2، "هو شهاW FWكتو�
F "لكنها 

لقاضي، ُتشترp بالما@ "ال تقتر2 بالعلم،  eلز"� �ما
 FWمثل شها
 Fألساتذ

Wفع تجد من يكتب لك 
لرسالة من 
ألساتذF "تجد من 
من يضمن لك 
لفوA في مناقشتها، "كل شيw له ثمن، فمن Wفع 


لثمن نا@ ما يطلب "عاW يغّش به 
لبشر.
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كتبها  
لتي  مقّدمته  من   Uلقا�  2� قبل  
لعجالني  منير  عرفت 
باألمثا@   wمملو �شيق  ناعم  بأسلو[  قريش<،  >سيد  لر"
ية 

لفرنسي، تد@ّ على �نه متمّكن منه "�نه قد  ]Wأل

لشو
هد من "
قر�ته  يذّكرني كلما   
لما1  I�W� نفسه "عايشه. �سلو[ ال  خالط 

لمعّبرF لكن بمقيا�  F�Wلقا
 J
بصوJ فير"A: فيه كل مز
يا 
ألصو

لمنظر 
لجميل بالمنظا� 
لمقّر[، "لكن  pصغير صغير، كأنك تر

لمنظر كله "لكْن مصّغر
ً بدًال من �2  pفتر ،pألخر
من 
لجهة 

.ً
تر
U مكّبر
 2� W
�� Wلطلبة في فرنسا، فلما عا
"قد كا2 له نشا� بين 

لشبا[ مّمن  wباW� يصنع شيئًا، لم يستطع �2 يقعد خامًال، فجمع
هم في سّني "سّنه "َمن هم �كبر قليًال، "جعل يحّدثنا عّما جّد 
 Fلجديد
في 
ألW[، يحّدثنا عن 
لشعر 
لصافي(١) "عن 
لمذ
هب 

لعابد،  Fلمحامي في عما�
"�هلها. "كا2 يجمعنا في مكتب �خيه 
لنا   eيقّد �على) عما�F في Wمشق،  لم تكن  �قدe "�ضخم ("�2 
�طيب 
لمرّطباJ "�نفس 
لحلوp. ثم 
نتقلنا من 
ألحاWيث 
لمتفّرقة 
من   Rنو  wنشا�  �

قتر �لى   J

لمناظر"  Jلمناقشا
"  ]Wأل
 في 
"قتًا  
بطة. "
ختلفنا "�مضينا �  "� لجنة   "� بيننا، جمعية  
لر"
بط 
طويًال في 
التفا� على 
سم نسّميها به، �I �ننا نسّجل 
سم 
لولد 

ئر 
لنفو� قبل �2 يولد "قبل �2 نعرC هل 
لمولوW 1كر "W في

جتماعاJ لم نمّل منها "لم تعزC نفوسنا  Fعّد Jنثى! "مّر� e�

لحلوياJ مستمّرF، "هذ
 هو 
لمطلو[. " Jلمرّطبا
عنها، أل2 
ثم 
قترحت �نا (�1كر 1لك تمامًا) �2 نسّمي ما نحن فيه >
لَمجمع 

______________________
.poesie pure (١)
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ألWبي< ليكو2 في 
السم -�2 لم يكن في 
لفعل- مو
Aيًا للمجمع 

لعلمي، ""
فقو
 على 
السم "لم يبَق �ّال معرفة 
لمسّمى.


لمجامع 
لعربية، �ّسسه  eمشق �قدW لعلمي< في

لَمْجَمع <"

لوحدF مع  eسمه �يا
 @ �ستا1نا محمد كرW علي سنة ١٩٢٠، "ُبدِّ
مصر فُسّمي >مجمع 
للغة 
لعربية<. >
لمجمع 
ألWبي< 
سم جميل 
مو
فق. "لكن ما عمله؟ "مّرJ �سابيع �خرp "نحن نتساw@ عن 

لغاية  Uلى هذ�عمله لنجعل ما نتفق عليه >غاية< "نضع للوصو@ 

طريقًا ">منهجًا<، ثم ننتخب 
للجا2.
 Jحلقا  pحد� كانت  مقالة  من   Fفقر لكم  �نقل  "Wعوني 
سلسلة >من �سائل 
لصيف< 
لتي كنت �نشرها في جريدF >�لف 

باw< سنة ١٩٣٣، قلت فيها:

نتخب 
لساFW منير 
لَعْجالني سكرتير
ً �" ناموسًا، "محمد ""

لعّطا� "سعيد 
ألفغاني "ميشيل عفلق  
لجير"IW خاAنًا، "�نو� 

�يين، "سليم 
لّز�كلي "جميل سلطا2 W� wعضا� I"لطنطا
"علي 
 wعضا�  Iلَمحاير
 "مصطفى  
لَمحاسني  "Aكي   eللّحا
 "حلمي 

عاملين.

 Wكامل عيا FWلسا
 �ليهم  
نضّم  
لمؤّسسو2   wألعضا
 wهؤال
"مصطفى 
لعظم "�نو� حاتم "�بر
هيم طوقا2 "�خر"2. �ما غاية 

لبلد، "
لتعا"2 على   

لمجمع فهي �يقا� 
لر"� 
ألWبية في هذ
 ��
عو من  عا��   Uقعد� نابغ  �Wيب  كل   Fمساعد" 
إلنتا�، 

.Iجديد قو ]W� wنشا�لدهر، "
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لتجديد كما نفهمه (�" كما �فهمه �نا على 
ألقّل) ال يكو2 "
"سنن  
للغة  قو
عد  على  بالخر"�  "ال  بالماضي،  
لصلة  بقطع 
بأ2  
لعاّمية، "ال  �لى   wلحمقا
  Fبالدعو 
لعر[ في كالمها، "ال 
 wلشعر فنقطع خيوطها "ننثر حّباتها "نأتي بشي
 Wلى عقو�نعمد 
ال هو بالنثر "ال هو بالشعر؛ بل �2 تبقى 
للغة عربية سليمة من 

لعلل، بليغة قوية بعيدF عن 
لركاكة "
لضعف، "نصّب فيها بعد 
�2 نصنع   I� ،Fفكا� جديد�" Fساليب جديد� ما شئنا من  1لك 

ليونا2  كتب   
ترجمو حين  
لعّباسي  
لعهد  في  �جد
Wنا  ما صنع 

لفر� فجعلوها عربية، "لم يجعلو
 لغتهم من �جلها يونانية "ال "
 Wلعربي كالقر
 لغة ممسوخة مسخًا، هي من �صلها  فا�سية "ال 

.(١)ً

ً �" خنزيرWنسانًا فُمسخ قر�كا2  Iلذ

عن  تترجم   ،Jلمجّال
 في  نر
ها  
لتي  
لقرWية  
للغة   Uهذ

لبديع  
لتمثا@  ُينَقل  كما  �لينا  تنقله  �Wبهم،  
لفرنسيين " 
إلنكليز 
لكن بعد كسرU، ال تنقله تمثاًال بل �فاJ تمثا@! "قد �نفق ساعة 

من "قتي �حا"@ �2 �فهم صفحة منه ثم ال �فهمها".
هذ
 كالمي في مقالة منشو�F قبل نصف قر2 كامل، �I قبل 

سمه >
لشعر 
لحّر<،  Iلذ

لكريه  U 
لمشوَّ Wلمولو
 
�2 يولد هذ

لذI سكرJ �بصا� 
لنا� حتى ��"
 فيه َحَسنًا ما ليس بالَحَسن، 

"ما هو �ّال مسخ للشعر كما ُمسخ من قبُل قوe بيغن "شا�"2.
*   *   *

______________________

لمسخ 
لو
�W في 
لقر�2: من 
لعلماw من قا@ �نه مسخ حقيقي "لكن  (١)
�نهم  قا@  "من  نسل،  له  يكو2  "ال  قليًال  �ّال  يعيش  ال  ُيمَسخ  من 


لخناAير." FWلِقَر
 Jكصفا Jفي �خالقهم "سلوكهم فصا� 
ُمسخو
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ألمد  
كا2 علّي "�نا �كتب عن >
لمجمع 
ألWبي< بعد هذ

لطويل �2 يكو2 تحت يدI ما �1كر به ما نسيت "ما �ستشهد به 
على ما �1كر، فلقد فتح له صاحب >
لقبس< 
ألستا1 نجيب 
لرّيس 
فيها شعر كثير "�W[ كثير ليس  ُنشر  صفحة كاملة في جريدته، 
عندI شيw منه 
آل2، "�2 كا2 قد بقي منه شيw فهو عند 
لدكتو� 
كّلية  �حد طال[   Cينصر "هل  1كرياته؟  هو  يكتب  فهل  منير، 

لشامي في 1لك 
لعهد؟ ]Wأل

[ فيعّد �سالة ماجستير عن Wآل


قبل  شبابًا   
كانو 
لذين  (�عني  
لشبا[  نحن  مّنا  كا2  لقد 
 ]Wأل
 في  لهم  "كانت  "قر
ئح،   eقال� �صحا[  سنة)  خمسين 

لصد
�F في  يتناAعو2   
كانو  2�" 
لد��، " 
لعناية  تستحق  �ثا� 

لصفحة 
ألWبية يختلفو2 على من ُتنشر مقالته �"ًال، مع �2  Uهذ
تقديم 
لنشر ال يرفع 
لقد�، "
لصد� حيث يكو2 
لصد�، "
لتافه 


لتأخير. Uلجيد ال يضر
ال ينفعه 
لتقديم "


لمجمع 
ألWبي< 
لمتفرقين "حا"@ �2 يؤّلف بين < 
جمع هذ

لمختلفين. ما1
 يجمع بين علي 
لطنطا"I "سعيد 
ألفغاني، "بين 

لزيت تخّضهما فيختلطا2، " wلما
ميشيل عفلق "�نو� حاتم؟ �2 
 wُباWأل
"لكن حين تَدعهما يفترقا2، "كذلك كا2. بقي في 
لمجمع 

لقر�2 "على نهج 
لُبَلغاw من 
ألWباw، "خر�  ]W� على 

لذين ترّبو
�نهم  �ظن  جماعة  ألنفسهم   
فأّلفو 1لك  غير  �لى  �مَيل  ُهم  َمن 


لمأمو2<. F"َسّموها >ند

"قامت حر[ �" شبه حر[ بين فكرتين "�سلوبين. "كنت 

لوطيس  حمي  فلما  
ألWبية،  
لصفحة  في  
لكتابة  
عتزلت  قد 



٣٨٢

 Jمقاال فكتبت  ألخوضها،  �لّي   
جا�" 
لمعركة   Jشتّد
"
شيخنا  طريقة  على  ُكتب  �كثرها  أل2  �سلوبها  
آل2  ��تضي  ال 

لر
فعي، بل "�ستا1نا 
لعّقاW �يضًا، "كا2 1لك 
ألسلو[ �
ئجًا 

"كا2 يومئذ معر"فًا غيَر منَكر. 


لمقاالJ �ّال "
حدF "جدتها في Wفتر كتبه  Uقد ضاعت هذ"
�خي عبد 
لغني، �نقل بعضها ألمّثل به ألسلو[ 
لنقد في هاتيك 

ألياe عنو
نها: >
لمجمع 
ألWبي "خصومه: َنْحِطُمهم كما َيْحِطم 


لنسُر �مًة من 
لذبا[ بضربة من جناحه<.

"قد قّدَمت لها 
لجريدF مقّدمة قصيرF بقلم منير 
لعجالني، 
�نقلها بنّصها "�2 لم يحسن بي �2 �نقل مدحي بنفسي، قالت:


لذين  
ألWبي  
لمجمع   wعضا� من  طائفة  ُقّر
ئنا  �لى  قدمنا 
 FWلّنقا
 "لكن  "�شعا�هم،  بمقاالتهم  
لقبس< <  F�A
بمؤ  
تلّطفو

ألWيب 
ألستا1 علي 
لطنطا"I طلب مّنا �2 ننشر مقاله بال تمهيد 
"ال تقديم، فنحن نجا�يه في �غبته على �عجابنا 
لشديد بأسلوبه 

:I"لطنطا

لعالي "�Wبه 
لقوI، "قا@ 

شر
ستي ِمن   pتر فيما  تفّندني 
Iعمرٍ" "ال تد� ُّe� نْفسي Fِِشّد"

حال  2ْ�" 
لكريَم   2ّ� لها:  فقلت 

لّصبِر من  �مرَّ  حاٍ@  على  َليلقى 

Fٌقّو 
لشر
سُة " َضعٌف  
لليِن  "في 
"َمن ال يَهْب ُيحَمْل على َمرَكٍب َ"ْعِر
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"ما بي على َمن ال2َ لي مْن فظاظةٍ
ِر ـْ 
لَقس على  �بـيٌّ  فـظٌّ  "لكّنني 

 ،]Wأل

لذين ينخرطو2 في �مر  wبعد، فقد طالما لّنا لهؤال"

لَمجمع   
هذ على  "يتجر�"2  �هله،  من  هم  "ما  فيه  "يدخلو2 
"ينطحو2 َصفاَته(١)، "لم نحّب �2 يكو2 بيننا "بينهم جد
@ خشية 
�2 ُيظَّن �ّنا منهم �" �نهم مّنا، فخّلينا بينهم "بين ما يريد"2 "كّنا 

"�ياهم كما قا@ 
أل"@:
"كْم قائٍل: ما لي ��يُتَك �
جًال؟

فقلت  له: ِمْن  �جِل  �ّنَك  �
كُب
حتى �1
 �كثر"
 علينا "حسبو
 سكوَتنا عجز
ً "ترّفَعنا ُجْبنًا، 
لم نجد ُبّد
ً من �2 نرَيهم شيئًا من ِغلظتنا كما ��يناهم >�شياw< من 

لمجمع 
ألWبي �ّال أل2 طائفة من 
لنا�  
ليننا. "نحن ما �نشأنا هذ

ألW[ ("ما 
لدعّي كالصحيح 
لنسب)، "َبْعبَعت بغير  

Wّعت هذ
علم، "ظّنت �2 كّل من �مسك بقلم "خّط في صحيفة كا2 كاتبًا 

.ً
نحرير
(�لى �2 قلت): "�1
 �نت سألته: ما 
لدليل على �نك كاتب 
�Wيب؟ قا@: ألني نشرJ كيت "كيت في صحيفة كذ
 "كذ
. فإ2 
قلت: فلما1
 نشرJ ما نشرJ؟ قا@: ألني �Wيب كاتب. فهو �Wيب 
ألنه نشر مقاالJ، "هو قد نشر مقاالJ ألنه �Wيب! �ما �2 يقر� 
 Cلصر
" 
لنحو  فيتقن  يد�سو2،  كما  "يد��   wباWأل
 يقر�  كما 

______________________
بمعنى  
لَمر"
2، كله "  2
ْفو 
لصَّ" F"لَمْر
 
لصخرF، "مثلها   Fلصفا
  (١)


حد."
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�لبلغا� �يمسك بأسبا�  �ثا�  �لنظر في  �للغة �يدمن  �يتمكن من 
�لبيا,، فهذ� ما ال يخطر له ببا$.

�كثر4 هذ> �لطائفة ��نتشر بال6ها، �مأل4 �لصحَف بآثا�ها 
��لمجامَع ��لمجالس بأحا?يثها، �طفَقت تكتب في �أل?�، �ما 

كتابتها Oال كصالN حا�ثة �لذM قا$ فيه �لشاعر:
بدٍ� بَن  تَر Q, حا�ثَة  ُيَصّلي �ْهَو Qكفُر من حماQ�ِلم 

(�Qقو$ �آل,: O, �لحما� ال يكو, كافر�ً؛ ال يكفر Oّال �إلنس 
طريَقي  Qحد  �سلو[  �الختيا�  حّرية  Qعطاهما  �هللا  أل,  ��لجن 
�لجّنة �Q �لنا�، �سائر �لمخلوقا4 مطيعة �هللا تتبع ما فطرها عليه 
�تسعى Oلى ما سّخرها Oليه، كّلها يسبح بحمد> {�لكْن ال َتفَقهو, 

َتسبيَحُهم}).
Qعو? Oلى �لمقالة: فأنشأنا هذ� �لمجمع ��نتخبنا له خير Q?با� 
�لشبا�(١)، �قلنا للناg: هذ� عملنا، فَمن عمل مثله فهو مثلنا، 
�من عمل خير�ً منه فهو خير مّنا، �من عمل ?�نه فهو ?�ننا، ال 
فضل ألحد على Qحد Oال بفضل عمله. �حفظنا لشيوi �أل?� في 
�لبلد Qقد�َ�هم �لم يفكر ��حد مّنا في �نتقاصهم ��لتسميع(٢) بهم. 
نستغفر �هللا، Qننتقص شيوخنا �Qساتذتنا؟ Oّنا nO, لقوm سو�. �ال 
نزعم ألنفسنا �حتكا� �أل?� �ال �الستئثا� به، �هل �أل?� بضاعة 
 ,Q ?لم ُيِر �Q ُتحتَكر؟ نقو$ هذ� صا?قين �نعلنه، فَمن لم يفهمه

يفهمه فما علينا من Oثمه شي�:
______________________

(١) ��?4 كلمة �لشبا� جمع شاّ�، ��ألشهر Q, نقو$ ُشّبا,.
(٢) سّمع به: Qشاv عنه َقالَة �لسو�.
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عليَّ نحُت 
لقو
في من معا�نِها       �ما عليَّ ��
 لم تفهِم >
لبشُر<

لبقر< كما قا- 
لشاعر! �ما علينا شي) من 
إلثم ��
 كا$ < �0
في 
لبلد قو; ال  يرضو$ عن 
لمجمع �ال ��
 جعلناهم 0عضا) فيه، 
�نحن ال نقدB على �لك ألنه مجمع >0�بي< �ما هم من 
أل�با). 
�ليس في طوقنا �Bضا) 
لناG جميعًا، �لكن في طوقنا 0$ نعمل 
 Iما نستطيع، �0$ نسمع �نطيع لكل ناقد ناصح ينطق بالحّق �َيهد
لّلتي هي 0حسن، �نقو- له مقالة 
لرجل 
لعظيم عمر: >Bحم 
هللا 
 Wلنقد< �ّال با

مر)
ً 0هدY �لّي عيوبي<. 0ما 
لذين لم يتعلمو
 من >

لسّب �
لشتم فال نحفل بهم، �ال نقيم لهم �Zنًا، �ال نر� عليهم، 

�ال نقابل قولهم بمثله:
�َمنذ
 يَعضُّ 
لكلَب �$ َعّضُه 
لكلُب


لرI0 فيهم: I��� برضا عقالئهم Gلنا
بل نقنع من Bضا 
لئاُمها��
 Bَِضَيْت عّني كر
ُ; َعشيرتي عليَّ  َغضبانًا   -
Z فال 

هذ
 منطق 
لمجمع ��
g منطق خصومه؛ ندعوهم �لى نقدنا 

لنقد 
لصحيح فيسّبوننا 
لسّب 
لبذI)، �نقو- لهم: 
عملو
 �نحن 
 
معكم، فيقولو$ لنا: 
عملو
 �0 ال تعملو
 فنحن عليكم. فاحكمو
-يا 0يها 
لقر
)- بيننا. �ّلونا على 
لرجل 
لعالِم 
لبليغ بين خصو; 

لمجمع �0نا 0ناظرj عَلنًا، �0عدj 0مامكم �عد
ً صا�قًا 0نني 0خضع 

للحق �$ ظهر 0$ معه 
لحّق.
�ّلونا على 
لعاقل بينهم يأخذ على 
لمجمع Zّلة �0 يخالفه في 
مسألة، يثبت 0نه هو 
لمصيب فيها �نحن 
لمخطئو$، لنَدn خطأنا 
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"نعو  �لى صو
به. يقولو�: حفلة 
لما�ني. �نا لم �حضر 
لحفلة 
�خو
ني  "لكن  في  مشق  
لما�ني  لتكريم  
لمجمع  �قامها  
لتي 
حضر"ها، فقولو
 لي ما 
لذ5 �خذتمو2 عليها حتى �ميل معكم �لى 


لحّق 
لذ5 تقولونه، �" تميلو
 �نتم عن 
لباطل 
لذ5 تفتر"نه.
�ما 
لسّب "
لشتم فنحن -"
هللا- �قد> عليه لو �> نا2، "ال 
َنْحِطمهم كما   ��" Hسبعة �َْصُو Hلصا
ُيعِجزنا ��L �� نكيل لهم 

يحطم 
لنسر �مة من 
لذباO بضربة من جناحه:
"لي فَرQٌ للِحْلِم بالِحْلِم ُملَجٌم

Rُللجهِل بالجهِل ُمسَر Qٌلي فر"
ٌS فَمْن  >
Sَ  تقويمي  فإني  مقوَّ

Rُ "َمْن  >
Sَ  تعويجي  فإني  ُمَعوَّ
"لكّنا ال نحب �� نعّجل عليهم بالشّر، "ما نحب �� نكو� 

من 
لجاهلين.
على �� سبل 
لنقد "
ضحة لمن يعرفها. "للنقد قو
عد ُيعتَمد 

لمجمع  "في   Oكّتا 
لمجمع  "في  �ليها،  ُيرَجع   O
 W" عليها 

لنقص  مو
ضع   
"بّينو "شعرهم  كتابتهم   

نقد"  
فَهُلّمو  ،Z
شعر
�لى  
لمجمع   Sكتبه خصو "ما  فيها.   [

النحر" 
لخطأ  "مو
طن 

آل� ليس من 
لنقد 
لفني في شيZ، "�نما هو هجاZ بذZ5 "لغط 
"هَذيا�، "ليس من 
لنقد 
لفني ما جاZ في مجلة >
لدهو>< على 

للحن " 
لفكر  
لخطأ في  
لتخصيص، "ما هو �ال مجموعة من 
"قّلة  
لنّية   Zسو على  "هو  ليل  
لتعبير،  في  
لركاكة " 
للغة  في 
حسدكم   

كتمو" 
إليما�،  من   Zلحيا
 فإ�   
فاستحيو 
لبضاعة، 
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كظمو
 غيظكم، "
ستر"
 نقدكم هذ
 كما تستر 
لهّرF ما يخر� "
منها "تغّطيه بالتر
[... "لعّل 
لذI يخر� منها �قّل نجسًا "قبحًا 

من 
لذI يخر� من �لسنتكم "�قالمكم!
*   *   *

 Fلكثير
 
لقلمية   aلمعا�
  pحد� هي  معركة  بد
يَة  "كانت 

لتي خضت غما�ها، "قد بقي عندI من 
لصحف 
لتي فيها ما 

لمعا�a ما يمأل كتابًا كبير
ً، �عدWته للطبع "كنت  Uكتبت في هذ
للنا�  �ّال �خرجه   Jثر� ثم   >W"W�" J
>مناظر �َسّميه   2�  Iنو�

آل2. "لو كا2 تحت يدI ما كتبت في معركة 
لمجمع هذU "ما 
من  شيئًا  
آل2  �جد  لم  "لكني   ،w
للقر 
لمعركة   Jلصّو�  
كتبو

لقبس< عليها صو�تي (في < �ّال صفحة مصفّرF قديمة من  1لك 
 pإلحد Fلجريد
تلك 
ألياe)، "تحت 
لصو�F كلماJ قّدمت بها 

لمعركة، "فوقها صو�F �بر
هيم طوقا2 
لشاعر  Uمقاالتي في هذ
 Jله، "جد "مقطوعة شعرية  
ألWبي)  
لمجمع  (عضو   Iلعبقر


مقّدمة 
لمقالة "لم �جد 
لمقالة نفسها.
*   *   *

بيني   eأليا
 تلك  في  كانت  معركة   Fلصغير
  aلمعا�
 "من 
"بين ما�I يّني، "هي �Wيبة فلسطينية �" لبنانية (لم �ُعد �تذّكر) 
 "� Fلمناظر
 Rظّن �نها كانت صاحبة مجّلة نسائية، "كا2 موضو�"

لكاملة بين 
لرجل "
لمر�F<. جاWلتها بالتي هي  F

لمعركة >
لمسا"
�حسن "ُسقت لها 
ألWلة "
لُحَجج، فلما ��يت �2 1لك كله لم ُيِفد 
معها ملت �لى 
لسخرية، فقلت لها ("
لمقالة منشو�F في صحيفة 
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آل2 حصحص 
لحّق "تبّين �ني �نا 
لمخطئ "�نت " :(>wلف با�<

لُمصيبة< ("
لدنيا ال تخلو من 
لمصائب)، لذلك ��جع عما قلت <
�لى ما قلِت �نت، "سُأِعّد عريضة "�قف في ��� سو� 
لحميدية 
"�"ّقعها من 
لر
ئح "
لغاIW، "��فعها �لى 
لحكومة لتأمر بتحقيق 
 2� 
لز"�   eُيلِز مستعَجًال  قانونًا  "ُتصِد�  
لكاملة،   F

لمسا"  Uهذ
يحبل سنة "تحبل 
لمر�F سنة، "ُيرِضع هو 
لطفل سنة "ُترِضع هي 
 F�
Wإل
سنة؛ �1 ال ُيعَقل "ال تتحقق 
لمسا"
F بأ2 يعمال معًا في 
 ،wلعب
�" في 
لمصنع "يحمل كل منهما على عاتقه نصيبه من 
"تحمل هي فوقه في بطنها ما ال يحمل في بطنه مثله. "�لى �2 

لمناظرF معترفًا بأني قد  Uلقانو2 "ُيطبَّق فعًال، �قطع هذ
 
يصد� هذ

."Jنتصَر

نهزمت "�ني ُغلبُت، "�نها هي 
لتي غلَبت "

*   *   *
نقائض،  "ضم  �شتاتًا  جمع  
ألWبي<:  
لمجمع < هو   
هذ
بالماw في سائل  
لزيت  "حا"@ �2 يخالف طبائع 
ألشياw فيمز� 


حد متماسك مؤتلف."

فقد  �نو� "جميل "Aكي "طوقا2  �ّما  �عضا�U؟  
آل2  "�ين 
من  عليه   
قد�" ما  �جمل  
لعصر   
هذ في  
لعربي   ]Wلأل  
قّدمو
�شعا�هم  "بقَيت  حّي،  كل  يمضي  حيث  �لى   
مضو ثم  شعر، 
ِ�كلي "هو 
لشاعر  تحت �نظا� 
لناقدين "
لد
�سين. "�ّما سليم 
لزِّ

نتهت �ليه 
لصد
�F في  Iلذ

لمجّوW، "سعيد 
ألفغاني 
لباحث 

لعجالني 
ألستا1 
ألWيب، "علي  
لشاe، "منير  
لنحو في  علم 

لخاتمة،  
لعافية "حسن   e
"W هللا
يسألو2  باقو2  
لطنطا"I فهم 
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 Uفهجر ]Wأل
"مثلهم محمد 
لجير"IW "�2 شغَلته 
لمحاماF عن 
فيه،   eلكال
 عن  ُيغنيكم  ما  عنه  فتعرفو2  عفلق  "�ّما  قديم.  من 
"كامل عياW شغَلته 
لفلسفة "تد�يسها منذ كا2، ما كاW� 2يبًا قط، 

لفرنسي في جامعة من  ]Wستا1 لأل� eليو
"�نو� حاتم سمعت �نه 
�كبر جامعاJ فرنسا، �ظن �نها جامعة ليو2. عربي نصر
ني يعّلم 

لفرنسي! "هو �نبغ َمن عرفت من �صحابنا في  ]Wأل

لفرنسيين 

لفرنسية،  
لعربية "يعّلمني  �عّلمه   2�  Fمّر 
تفقنا  
لفرنسية، "لقد 

لفرنسية من �صحابنا  �تقن  "لم نستمّر على 1لك طويًال. "مّمن 

ظافر 
لقاسمي، "هو 
بن �ستا1 �ساتذتنا 
لجما@ 
لقاسمي.


ألWبية<  
لر
بطة < تجِربة  
لمجمع 
ألWبي< تجِربة مثل < كا2 

لذكرياJ، "�جا@ 
لمجمع �عر� -في  Uليها في هذ� Jلتي �شر


لر
بطة،  wلكتابة من �عضا

لجملة- في 
ألW[ "�قد� على 
لنظم "

لدين  "عّز   eWََمْر "خليل   Iلجند
 كسليم  منهم:   wألجّال
 حاشا 

لر
بطة �صد�J مجّلة حفظت بعض  
لتنوخي "�مثالهم، "لكن 

�نتاجها "نحن كتبنا في 
لصحف 
ليومية فلم ُتحَفظ "ال ُحفظنا.

 ]Wأل

لسنة (١٩٣٣) كا2 حد� كبير في تا�يخ  Uفي هذ"
 Uلطيبة "�ثا�
 Uكانت له ثما� a�َلعصر، حد� مبا
 

لعربي في هذ
 w2 شا�مة -Wلقا

لعظيمة، هو صد"� مجّلة >
لرسالة<. "في 
لحلقة 


هللا- 
لكالe عن 1كرياتي عنها.

*   *   *
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-٦٧-
ظهو� مجّلة >�لرسالة<

�تكلم عنها (١٩٣٣) كاأل��  �لتي  �لسنة  كانت مصر في 
تحتها  مّما  يصعد  /ال  1/َنها  ما  3لى  منها  �لما4  ينز5  �لعالية؛ 
3ليها، فالمطبوعا? في مصر (من كتب /مجّال?) ُتقر� في �لشا9 
 ،Fلعر�  Gفي جزير/ I�لعر� /لبناJ /فلسطين) /في  �K سو�يا )
 �/�لمطبوعا? في �لشا9 ُتقر� في �لعر�I /�لجزيرG /لكن قّلما ُتقر
تكا1 -يومئذ-  �لعر�I ال  ُتعَرO في مصر، /�لمطبوعا? في   /�
�ما �لجزيرG فلم تكن فيها مطبوعا? ُتذَكر، �ّما  ،Pتصل 3لى غير
�لمغرF فقد قطع �لمستعمر/J صلَتنا به فال يصل 3لينا شي4 من 

مطبوعاته.
/�لمتوسطة  �البتد�ئية  �1�ستي  ِسنِي  �كثر  �نا  �مضيت  /لقد 
3ّال  �لجديد  �لقديم، ما عرفت من   F1نا عاكف على كتب �أل�/
�لمنفلوطي �لذK نشأنا على >نظر�ته<، �1منت قر�4تها حتى حفظتها، 
/>عَبر�ته< /ما ُترجم له فكتبه بقلمه من �لقصص �لفرنسية. /عرفت 
�لشا9  �لتي صد�? في  �لر�بطة �أل1بية<  -كما قلت لكم- >مجّلة 
نحو سنة ١٩٢٠ /مجّلة >�لميز�J< �لتي كاJ ُيصِد�ها �حمد شاكر 



٣٩٢


لكرمي. "عرفت شعر شوقي "حافظ "
لمطر
2 من قديم، "لست 
�I�W �لى 
آل2 ما 
لذI جمع مطر
2 بهما "حشرU معهما، "ما هو 
�بياJ متو
لية   Fله عشر  Jنهما، "ما قر�
�قر من طبقتهما "ال من 
�ّال  َبْعَلبّك ما هي  
لمشهو�F عن  لها >شعر<، حتى قصيدته  ُيقا@ 
تا�يخ منظوe "�فكا� تمشي على 
أل��، ليس فيها ما يطير �لى جّو 

لشعر! "عرفت شعر
w مصر �" �كثرهم من كتا[ 
لصديق 
ألستا1 


لعصر<. w
�حمد عبيد >مشاهير شعر

ثم ُفتح �مامي 
لبا[ على مصر
عيه، فعرفت من >
لهال@< 
 wباW� ألسبوعية "من غيرهما �كثَر
"�خو
تها �" بناتها "من 
لسياسة 
 Jساعا<" >Jلمطالعا
<) يومئذ   Wلعّقا
 مصر، "قر�J كل كتب 
 U2 "غيرها)، "كنت "�نا طالب ُ�عَجب بفكر
بين 
لكتب< "
لديو
 Jألسلوبه. "قر� ً
"�ستفيد من سعة 
ّطالعه "لكْن ال �طر[ كثير

بن < 
ية "�" 
لريح<،  ">َقْبض  
لَهشيم<   Wحصا< 
لماAني:  كتب 

لر"سي،  �صلها  عن  ال  
إلنكليزية  عن  ترجمها  
لتي  
لطبيعة< 
من  
هللا  �نقذني   2� لوال   Iفكر "ُتفِسد  Wيني  في  تؤثر   JWكا"

لتي سرقها  >Fلمر�
 Fلكاتب< ">غريز
شّرها. "قر�J له >�بر
هيم 

قتبسها �" قّلد فيها 
لكاتب 
إلنكليزI غالسو�ثي، ما بّد@ �ّال  "�
 2

لغا�(١) مثًال في لند2 "ضع ميد C2 طر

ألماكن، فبدًال من ميد

لر"
ية  
إلنكليزية "ضع ألشخا�   wألسما
 من  "بدًال   ،Fلسيد


لبال¬ (كما  Fفي جريد Wعربية، "فضحه محمد علي حما wسما�
�ظن) فنشر 
لنص 
ألصلي من 
لر"
ية 
إلنكليزية في عموW "�لى 

______________________

ألغر< (تر
فلغا�)، مع �نها كلمة عربية  Cلطر

لمشهو� �2 
سمه > (١)


لغا�< "بها ُسّميت 
لمعركة. Cصلها >طر�
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جانبه -في عموW �خر في 
لجريدF- نّص �"
ية 
لماAني. كما �خذ 
صفحاJ كثيرF من قّصة >
بن 
لطبيعة< ("
سمها 
ألصلي >سانين<) 
على  �قصوصة  "للماAني  
لكاتب<!  >�بر
هيم  قّصته  في  فوضعها 
صو�F حو
� مع صحفي سأله فيها عن قصة حياته، فخّبرU �نه كا2 
له �� "كانا تو�مين فغر� �حدهما فماJ "لم يدِ�: هل 
لذI غر� 
هو �" �خوU، �لخ. "قد "جدتها بذ
تها بعد "قت طويل للكاتب 


ألمريكي 
لَفِكه ما�a توين، سرقها منه 
لماAني كما هي.
"فكاهته  ألسلوبه  �طر[  "كنت  
لماAني  �حببت  �ني  على 
"سخريته، "تأثرJ به حينًا "حا"لت تقليدU، "لكن من �ين لي 
عن  "كالمه  Wينه  بأمر  تها"نه  منه  يؤ1يني  كا2   2ْ�" �"حه؟  خّفة 
لدIّ �شربها   w

لشاI. "سو يتكلم عن شر[  
لخمر كأنه  شر[ 

لذين يقولو2 ما ال يفعلو2، فالمهّم  w
�e كا2 على طريقة 
لشعر
عندI �ثر ما يكتب 
لكاتب في نفو� 
لقر
w، "عليه �2 يذكر �2 

هللا سائله عنه. �ّما 
لر
فعي فكّنا نقدمه يومئذ "نتعصب له "ال ُنْؤثر 

آل2 �لى �سلوبه كما تغّير حكمي على  Iقد تبّد@ نظر" .ً
عليه �حد

كثير مّمن كنت �قر� لهم في شبابي.

�ّما طه حسين فقد عرفته من قديم، "شهدJ في مصر لّما 

لعلوe سنة ١٩٢٨ طرفًا من معركة >
لشعر 
لجاهلي<.  �
W كنت في
"�1كر �نه لما شّكك طه حسين في 
مر 
لقيس "
لمجنو2 كتب 

لتشكيك<  2

لماAني (سنة ١٣٤٥هـ) مقالة عنو
نها >طه في ميز
قا@ فيها: لنفر� �2 مؤّ�خًا في 
لقر2 
لثالث "
لعشرين -مثًال- 

لدكتو� بمثل تمحيصه "تحقيقه 
لعلمي، فهل تكو2  Fتنا"@ حيا

لنتيجة �ّال كما يأتي: يزعمو2 �2 �جًال 
سمه 
لدكتو� طه حسين 
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لكتب  Uلعشرين، "�نه صاحب هذ

لقر2  Jعا� بمصر في ُ�"َليا

لمختلفة 
لتي نسبوها �ليه "نحلوU �ياها، "لكن ما 
ّطلعت عليه 

لترWWّ بين ��يين: �حدهما �2 يكو2  ُيعزp له يحملني على  مّما 
هناa �نا� كثير"2 َيَتَسّمو2 باسم طه حسين، "ثانيهما �2 يكو2 

سمًا 
ستعا�U فرW �" عدF �فر
W لِما كتبوU "نشر"U. 1لك �نه  
هذ
�سالمية  جامعة   
هذ 
ألAهر "  ،Fلنشأ
  IّهرA�  -I"� ما  -على 
كبرp يلبس طالبها 
لجّبة "
لقفطا2 "
لعمامة، "�نه كا2 في صد� 
�يامه يكتب في صحيفة يومية 
سمها >
لجريدF<، "لكني �
جعت 
1لك   wباW� �حد  فألفيت  
لكتب   �
W في   Fلجريد
  Uهذ مجموعة 

لعصر "
سمه عبد 
لرحمن شكرI يسّميه طه �فندI حسين. فهل 
 Iلشيخ طه حسين؟ "ال شك �2 شكر
طه �فندI حسين هو عين 
 Fيد@ّ على 1لك قصيد ،Fطه حسين فقد كانت بينهما مالحا Cيعر

نشرتها >
لجريدF< بإمضاw طه حسين مطلعها:

pWفقْد غال "تما Iُقْل لشكر
W
بعُض ما �نت فيِه َيشفي 
لفؤ

"مّما يضاعف 
لشّك في �نهما شخص "
حد �2 
لشعر لم 
�لى طه حسين ("ال   pلشيخ طه حسين. "ُيعز
  J
"W� يكن من 
 wلهجا
�I�W �يهما؟) مقا@، بل عدF مقاالJ يدعو فيها �لى تغيير 

لشيخ طه  فيه  
لُمِلّح "  
لهذ 
لد
عي  كا2  فهل   ،Jلكلما
 "�سم 
 Cيقولو2- مكفو ما  فكا2 -على  
لشيخ طه  �ّما  �فندI؟  �" طه 
 2�  eلمعلو
 باألAهر، "من  
لوقت طالبًا  
لبصر، "كا2 في 1لك 
 .Rللبد ً
طلبة 
ألAهر كانو
 من 
لمحافظين "من �شد 
لنا� 
ستنكا�

لضرير برسم 
لكلماJ؟...  eهتما
WْAِ على 1لك �نه ضرير، "ما 
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 Iفند� منهما طه حسين:  كل  
سم  هناa شخصين   2� فاأل�جح 

لدكتو� طه حسين صاحب  مبصر "شيخ ضرير. "
آل2 من هو 


ألفندe� ،I شخص ثالث؟ e� لشيخ
>حديث 
أل�بعاw<: �هو 

*   *   *
بين  نن، "يقا�2  
لسَّ  

لمقالة على هذ 
لماAني في  "يمضي 
�سلو[ 
لشيخ طه حسين في كتابه >1كرp �بي 
لعالw< "ينقل عنه 
قوله: كا2 �بو 
لعالw يحر� �شّد 
لحر� على �2 ُيخفي نفسه 
بينه  يلقي  "كا2  
لظهو�،  �ّال  يأبى  "لكن شخصه  
لقا�،  على 
"بين 
لقا� �ستا�
ً َصفيقة من غريب 
للفظ "ُحُجبًا كثيفة من ثقيل 
"لكن  
للغوية،  
لمباحث  من  منيعة   ً
�
�سو "ُيقيم حوله  
لسجع 
�لى  
لمو
نع كافة لتصل   Uّال �2 تختر� هذ� تأبى   FWّلحا
 عو
طفه 
قلب 
لقا�، �لخ. "هو �سلو[ ال  شذ"1 فيه كما ترp، "لكن 
نفس  في  طه حسين  
لدكتو�< <  eكال من  
آلتية   Fلفقر
 
آل2  
قر� 

لمعنى، قا@: 1لك �2 �با 
لعالw كا2 -كما تعلم-  "� Rلموضو

 wلعال
 �بو  ثم كا2  للغريب "تهالكًا عليه،   ً
�يثا� 
لنا�  من �شد 
عامة  ليصّد   Uيتعّمد" 
لغريب  يتكّلف  �نا)  �عتقد  (فيما   
هذ �لى 

لنا� "ُجّهالهم، سو
w في 1لك 
لعلماw "غير 
لعلماw، عن قر
wته 


لظهو� على ما فيه، �لخ."

 w

لقر من   wشا من  يستطيع  طريفة،   Uهذ 
لماAني  "مقالة 

لرجوR �ليها "
إلّطالR عليها.

*   *   *
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سنة  يعرفو�  ��مثالي  �خو�ني  كا�  كما  كنت  �نني   :��قو
 �١٩٣٣ كل شي& عن مصر ��)با& مصر �%جا� مصر ��ألحز�
في مصر، �لكن �هل مصر لم يكونو� (�ّال نفر�ً منهم) يعرفو� عّنا 
شيئًا. �ال يغضْب �حٌد من هذ� �لكال@ �ال يعتْب �حد، فأنا �سّجل 
تا%يخًا ��كتب عّما كا�، ال �كتب عن مصر ��بنائها �آل�، فقد 
��نطلقو�  �نفسهم �سطه  كانو� يحبسو�   Tلذ� �لسو%  �ليو@  هّد�� 
طّيب  �ثر  مكا�  كّل  �في  �جو)  بلد  كّل  في  فلهم  �لبلد��،  في 
محمو). ��نما �تكلم عّما كا� قبل خمسين سنة، �سيمّر بكم  في 
دX محكمتا �لنقض في سو%يا �مصر  هذ] �لذكرياX �نها لّما ُ�حِّ
�يا@ �لوحد\ �[هبنا لعقد �لجمعية �لعمومية للمحكمة في �لقاهر\ 
(�كنت مستشا%�ً فيها) قلت هذ� �لكال@ في خطبة في نا)T �لقضا\، 
�ضربت �مثلة ��قعة مّما كا� من جهل �لمصريين يومئذ بأحو�لنا 
في �لشا@ �في �لعر�a. ما كا� �كثرهم يفّرa بوضو` بين سو%يا 
�لبنا� �فلسطين، كلها َبّر �لشا@ �كلهم �خو�ننا �لعر�، كما �ننا 
- في �لشا@- لم تكن في �[هاننا صو%\ ��ضحة عن طر�بلس �تونس 

��لجز�ئر ��لمغر�، كلها بال) �لمغر� �كلهم �خو�ننا �لمغا%بة.

�ما [لك بذنبنا �ال [نب �لمصريين، �لكنه �ثر �الستعما%، 
من  صا%   (Tلعسكر� �الستعما%  (�عني  �الستعما%   ��g فلما 
�هل  �من  مني   ��لعر �بال)   Tببلد  hعر� هو  َمن  �لمصريين 
 ���لعر  ،��لعر بغير  تعيش  �ألgهر ال  بلد  �لبال). �مصر  تلك 
 jال يعيشو� بغير مصر، �نحن �مصر ال نعيش �ال نعتّز �ال َنقو
�ال َنْشُرh �ّال باإلسال@، فإْ� �عرضنا عنه فال شرh لنا بل �ال 

�جو).
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قليًال، مّمن  �ّال   eلشا
  wباW� يعرفو2 في مصر من   
ما كانو
عاشو
 فيها �" كتبو
 في صحفها، �مثا@ كرW علي "
لمغربي "�فيق 

لعظم "�شيد �ضا "شكيب ��سال2 "محّب 
لدين 
لخطيب، ثم 

لنشاشيبي "صاحب   Cسعا�عيتر "A @Wلز�كلي "عا
 
لدين  خير 
"لكن  �حصيهم  "لست  
لطاهر،  علي  محمد   >pلشو�
<  Fجريد

�مّثل لهم بمن خطرJ على بالي 
آل2 �سما�هم.
 eلشا
  pنصا� من  نا�  يملكها  
لصحف  �كثر  "كانت 
علي  
لشيخ  �نشأ  حتى  
لهال@، " 
لمقتطَف " 
لمقطَّم "  e
كاألهر
 �"W كانت �كثر" .>w

لمؤّيد< "مصطفى كامل >
للو< Fيوسف جريد

لخانجي "
لبابي  I�َ
W" ،@لهال
 �

لنشر لشاميين تَمّصر"
؛ كد
ثم  ما يمأل مكتبة كاملة،   Jلمخطوطا
 
للتين نشرتا من  
لحلبي 

لمنا�  �
W لقدسي، "قبلهما

لدين  eلدمشقي "حسا

لشيخ منير 
 

لمطبعة 
لسلفية لمحّب 
لدين، 
لتي خّلصت 
لمؤّلفين من هذ"
 wألخطا

لمر� 
لذI نحّس �"جاعه "ال نجد 
لد"
w له، مر� 
 Uكتابة هذ RW� 2� -من غيظي منها- Jلتي طالما فّكر

لمطبعية 

لصحف!  في  
لنشر  نفسي  على   eحّر�  2�"  p"لفتا
"  Jلذكريا


ألما2  �
W (ألميرية< ببوال�
كانت >
لسلفية< (كما كانت قبلها >
من 
ألخطاw، أل2 خالي محّب 
لدين كا2 يصّحح تجاِ�[ 
لطبع 
بنفسه، "
ألميرية كا2 يصّحح فيها �كابر علماw مصر كالشيخ نصر 


لهو�يني صاحب >
لمطالع 
لنصرية<.
 pمن �حب �2 ُير ،� 
لمنوَّ 2
�قو@: �2 مصر كانت هي 
لميد
مكانه 1هب �ليها �" نشر �ثا�U فيها، حتى �2 
لممثلين "
لموسيقيين 
يأتونها مغمو�ين فتجعلهم  بهم مصر،  �2ْ عرفت  �ّال  ُيعَرفو2  ال 
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مشهو�ين: نجيب 
لريحاني (من 
لموصل)، جو�� �بيض، �نو� 
 Wسعا" (مشقW من) لقّباني
"جد) Iمن Wمشق(، "قبلهم �بو خليل 
 Fلدمشقي: نجا

لخطا� حسني 
لبابا  Jبديعة، "بنا" Fمحمد "فايز
 J2 1كر�" ،Jعية للمغنيا
W 2غيرهن. فما �حّب �2 �كو" Wسعا"

َمن 1كرJ فللتا�يخ ال لتمجيدهّن "ال ليكّن قد"F ُيقتدp بهّن.
*   *   *


Wهم A" لعربية

ألقطا�  wباWمصر بأ Cعّر Iلذ
"كا2 
لحد� 
معرفة بأWبائها هو �نشاw مجّلة >
لرسالة<. "لقد كتب كثير"2 عن 
 Iلمرجّو لها. "تحت يد

لتا�يخ  
لرسالة، "لكن لم ُيكتب بعُد 
 Iلذ

لرسالة< �هد
U �لّي 
ألستا1 
لرفاعي "هو " Jلزيا
كتا[ عن >
نشرU، فيه 
لكثير "لكن 
لذI فاJ مؤّلَفه �كثر. "لست �لومه فقد 
 wنشا� بعد  ُ"لد  يدU، "لكنه  بلغته  ما  فيه جهدW"�" Uعه كل  بذ@ 

لرسالة بثال� سنو
J كما كتب على غالC كتابه، "لما ُ�غلقت 
كا2 يد�� في 
لمد�سة مع 
لطال[، "لو �نه مشى معها (مثلي) 
عليها   C

إلشر "تسلم  عمرها،  فيها طو@  "كتب  كله،  طريَقها 
معا�كها،  كّتابها "شهد   Cسنة ١٩٤٧، "عر من  طويلة   ً
شهو�

لكا2 كتابه عنها �جمل "�جمع. "له مع 1لك 
لشكر "
لتقدير.
 Fw
عرفت 
لزياJ قبل 
لرسالة فيمن عرفت من �Wباw مصر، قر
لهم ال لقاw بهم. "لما صد� كتابه في تا�يخ 
ألW[ كّنا في سنة 

لبكالو�يا فقر�ناU "فضلناU على >
لوسيط<، "قر�J له >�الe فرتر< 

فائيل<، "بلغ �عجابي بهما "حبي لهما 
لغاية ألني كنت في �<"

لشبا[ "تيّقظ 
لعاطفة "تفّتح 
لنفس، "طربت ألسلوبهما  Fw
طَر
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 2�" 
ألWبية،  للترجمة  نمو�1  �نه  �قو@)   @
A� ("ال  قلت   Iلذ


لفرنسي �نه لم يلتزe نقل ما كتب مؤّلفا  ]Wأل
تبّين لي لّما قر�نا 

لقصتين. "ال يضّرU �2 لم يلتزمه، "لو ترجمها ترجمة حرفية كما 

يفعل 
لتر
جمة 
آل2 ألسقطهما "�1هب بهاwهما "مسخهما.


لزياJ لما مّر بدمشق "�لقى في 
لمجمع 
لعلمي  "عرفت 
محاضرF عن >�لف ليلة "ليلة<، "لكني لم �لَقه.

جئتها  لّما  كنت  لقد  بل  مبتدئًا،  
لرسالة< <  Jِ� لم  "�نا 
كاتبًا معر"فًا في بلدI، نشرJ مئاJ (مئاJ حقًا ال مبالغة) من 

لقصص  "في  
لنقد  "في  
لحماسة  "في  
لسياسة  في   Jلمقاال


لتا�يخي "في 
لمناظر
J، حتى في 
لمسر�. "لست �نكر فضلها 
علّي "لكن ال �حب �2 �بخس نفسي حقها، فإ1
 ُعّد َمن تخر� في 

لرسالة، �I من بد� منها "فيها، فلست منهم، "�2 كا2 للرسالة 

تخذني �خًا " Uلفضل علّي؛ فقد فتح لي صد�
 �كبر  "لصاحبها 

لد
ً �" �خًا كبير
ً، "لم �َ� منه على "" ً
""لد
ً له، "
تخذُته �ستا1
َمن �خذني   Jِ

لنزهة "في Aيا� 
لعمل "في  طو@ ما صحبُته في 
لزيا�تهم "في مجالس 
لمفاكهة �" 
لمجاWلة في مصر، "في Wمشق 
"في قر
ها "جبالها لّما �خذته �نا "�نو� (�حمه 
هللا "�حمه) �ليها، 
لم �َ� منه �ّال �طيب 
لخلق "�نظف 
للفظ "�جمل 
لمعاشرF. لقد 


لوWّ، عّف 
للسا2، صافي 
لجنا2. �Wكا2 صا


لشبا[ في 
لشاe؛  wباW� لرسالة من
ما كنت �"@ من نشر في 
لقد كتب فيها قبلي من �خو
ننا سامي 
لدّها2 "�نو� 
لعّطا� "حلمي 

للّحاe "جميل سلطا2، �حمهم 
هللا، "�خي ناجي نشر فيها قبلي 
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 wللقا
ترجمة شعرية لقصيدF للشاعر 
لفرنسي �ند�U شينيه عنو
نها >
.I"

لعجيب<، "خليل هند

"ال تؤ
خذ"ني �2 1كرJ حقيقة فيها مد� لنفسي، فأنا �علم 
�2 �ثقل كالe على �21 
لسامع ما فيه ثناw من 
لمتكّلم نفسه، "لكنني 
�سّجل حقائق مكتوبة منشو�F َمن طلبها "جدها، ال �خترعها "ال 
�Wّعيها. 1لك �2 
لزياJ �حمه 
هللا -بأستا1يته "خبرته- كا2 يجعل 

ً بال Wسمه مجر
لمن يكتب في 
لرسالة �WجاJ، فمنهم من ينشر 
لقب، "من يلّقبه باألWيب، "من يقو@ عنه 
ألستا1. "كل 
لذين 

لعّطا�،  �نو�  �ّال   FWهم مجرwلرسالة كتب �سما
 نشر"
 قبلي في 
 ،Wلمجر

لشبا[ 
لسو�I ثم �عاUW �لى 
السم  لّقبه حينًا بشاعر 
"�نا كتب عني ("ال مؤ
خذF) من �"@ يوe >لألستا1 فال2<، "كا2 
 @"�" ،Fلكبا� مباشر
يضع مقالتي بعد 
لطبقة 
أل"لى من 
لكّتا[ 
 Wلعّقا
من �خذ من 
لرسالة مكافأF مالية على مقاالته بعد 
لر
فعي "

.Jلذكريا
 Uطه حسين "�مثالهم هو كاتب هذ"


لثاني "
لعشرين (١٦ شعبا2  Wلعد
ُنشَرJ �"@ مقالة لي في 
١٣٥٢)، "كا2 عنو
نها >سؤ
@<. قلت فيها:

في  تنشرها   1�- 
آلثا�  تنشر  هل   :Iسيد يا  فأخبرني   21�

لرسالة  لنفسها  
خَتّطتها  معر"فة  خّطة  
فقت " ألنها  >�سالتك<- 
في 
ألW[، "طريقة معّينة 
تخَذتها، �e �نت تنشر كل جّيد ُيبَعث 

لبالغة " w
Wأل
 
لقو@ "حسن   Cّال بشر� منه  تبالي  �ليك، ال  به 
�لى �مد قريب ثم تطلع   

لقصد؟ "هل تفعل هذ 
لتعبير عن  في 
على 
لنا� بُخّطتك 
ألWبية "تحمل كّتابك عليها، �e �نت تفعله 
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يُعد  
لعربي قد شّب "لم   ]Wأل
 2�  pتر �ال  �خبرني:  ثم  �بد
ً؟ 
طفًال يدلَّل "يرّقص، "�2 
إليما2 به قد خالط قلو[ 
ألWباw فلم 
 

 من 
لمؤلَّفة قلوبهم 
لذين ُيسترَضو2 "ُيعطَو2 لئّال َيجنحو"Wيعو

ألW[ �2 يتفق طائفة  
�لى 
لرFWّ بعد 
إليما2؟ "�2 من مصلحة هذ

لمذهب  
من شيوخه "قاWته على مذهب "
حد فيه، ثم يعلنو
 هذ
ليتبعوU "يؤثر"U؟ "مذ
هب 
ألW[ كثيرF، "لكنا منها بين  للنا� 
�نعمل   .>Fللحيا  ]Wأل
< "مذهب  للفن<   ]Wأل
< مذهب  
ثنين: 

لجما@ في  
"غايتنا >
لجما@ 
لفني< "حدU، "سو
w لدينا �كا2 هذ
مقطوعة ماجنة �e قّصة مفسدe� F مقالة ملحدF، "سو
w لدينا... 
 F
W�  U1تخا
"  ،pلكبر
 للقضية   ]Wأل
 تسخير  "غايتنا  نعمل   e�

ألخالقي  
إلصال�  
إلصال�،  "سائل  من  ""سيلة  لتحقيقها 
�2 هناa حقيقة   -Iيا  سيد- pتر �َ"ال  
لسياسي "
الجتماعي؟ "
 2� A2 كا2 للفن حقيقة)؟ "�نه ال يجو�لفنية (
�سمى من 
لحقيقة 
نقو@ بمقالة بعض 
لفرنجة >
لفن للفن< أل2 هذ
 هو 
لقيا� مع 

لفا��، "أل2 أل"لئك مد
فع "�ساطيل "كيانًا "
ستقالًال، "نحن 
قوe يبنو2 ألنفسهم ِكيانًا "
ستقالًال، فيجب �2 نجمع ُقو
نا كلها 

...pلقو
 Uفي مقّدمة هذ ]Wأل

لبناw "�2 نجعل  
على هذ

�لى �خر ما جاw في 
لمقا@ 
لذI صيغ صياغة 
لسؤ
@. "كنت 

لملتزمة، ال بما ُتلِزمها  Jلمجّال
��يد به �2 تكو2 >
لرسالة< من 

لقر
w �" �سبا[ 
لّر"
�، بل تلتزe بأّال  J

لحّكاe �" شهو w
به �هو
تنشر ما ينافي 
لدين "ما ينافي 
لخلق 
لكريم "ما يعا�� 
لحّق 


لعد@."
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لكلمة: يسأ@ 
ألستا1  Uبهذ Jلزيا
"قد عّلق عليها 
ألستا1 

لفاضل: �تنشر 
لرسالة ما تنشر من 
ألW[ ألنه يسير في طريقها 

لقو@  Cبشر Aمتا

لمرسومة �لى غايتها 
لمعلومة، �e تنشرU ألنه 

لسؤ
@ صيغة فنية  

w؟ ثم يصو¬ هذWأل
"بالغة 
لعر� "حسن 
 ،Fللحيا  ]Wأل
 "غايتنا  نعمل   e�  ]Wأل
 "غايتنا  �نعمل  فيقو@: 

�لخ.
(�لى �2 قا@): �ّما خّطة >
لرسالة< "غايتها فلعل 
ألستا1 يذكر 

أل"@ منها، "ما نشرنا "لن ننشر  Wلعد
�ننا �سمناها في 
ستهال@ 
 Uلوجو

لخّطة بوجه من 
لوجوU، نقو@ بوجه من  Uّال ما يساير هذ�

لطبيعة  Uقو@ تأبا >...]Wأل
أل2 
لقو@ بأ2 >يتفق طائفة من شيو� 

"تنكرU �صو@ 
لفطرF، �لخ.
�ما سائر   ،]

لجو (�لى �2 قا@): "هذU جملة قصيرF من 


لمقبل. Wلعد
ًال في  
لجو
[ فستقر�"نه مفصَّ
*   *   *


لثالث "
لعشرين كتب 
ألستا1 �حمد �مين مقالة  Wلعد
"في 
 Jلزيا
 
ألستا1  لها   eقّد  ،>@
سؤ على   ]
>جو عنو
نها  لة  مطوَّ

لماضي  Wلعد
بكلمة قا@ فيها: "ّجه 
ألستا1 علي 
لطنطا"I في 
 ،(@
�لينا "�لى كّتا[ 
لرسالة سؤ
ًال خالصته ("1كر خالصة 
لسؤ
"قد �جبنا عن بعضه "تفّضل صديقنا 
ألستا1 �حمد �مين فأجا[ 

تفصيًال عن 
لبعض 
آلخر.
"قا@ 
ألستا1 �حمد �مين: لك 
لحّق -يا �خي- �2 تصر� 
 

لعربي، طالبين �2 يلتفتو ]Wأل
 wعماA نصر� معك في "جه"
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لقو@ فيه، فالعاَلم 
لعربي كله يجيش  

لقومي "ُيكثِر" ]Wأل
�لى 

آلما@ " eآلال
 Uيجب �2 يعّبر عن هذ ]Wأل
صد�U بآالe "�ما@، "
 2� (�لى  �لخ.  
لر
ئع،  "خياله  
لقوية  "عو
طفه  
لرشيق  بأسلوبه 

لقديم فلم يجد"
 فيه غذ
wهم كافيًا،  ]Wأل
قا@): ثم 
لتَفتو
 �لى 
بالقومية كما نحّب...  نوWّ "ال  بالحرية كما  يتغّنى  فيه شعر  ليس 
(�لى �2 قا@): فلك 
لحّق �2 تطلب من 
لزعماw "�2 تطلب من 

لرسالة< �2 تدعو 
لكّتا[ "
لشعر
w �2 يلتفتو
 �لى مو
طن 
لنقص <
فيكملوها... لك 
لحّق �2 تنعى على 
ألWباw �2 �كثرهم لم يّتجه 

لتغّني  
لقومي؟ "�ين  �Wبنا  فأين هو  قليًال. "�ّال  �ّال   Uالتجا
  
هذ


الجتماعية تصفنا؟ Jيا
بمناظر طبيعتنا؟ "�ين 
لر"
من  �فهم  -كما  
لرسالة  فموقف  "بعد،  قا@):   2� (�لى 
 ]Wأل
 في  
لنقص  تكميل  �لى   Fلدعو
 يكو2   2� يجب  مباWئها- 
موقف  
ألWبي-  
لموقف  -فو�  موقفها  يكو2   2�" 
لعربي. 

لمضعف  
لمر1"@  
لساقط   ]Wأل
 تنشر   2� فترفض  
لمصلح؛ 

لمفسد للرجولة، �لخ. "يجب �2 تكو2 بجانب Wعوتها  للخلق 

ألWبية مع 
ختالC �نو
عها، ما لم  Jإلصال� سجالָד للنزعا
�لى 

لحياw "تخر� حجا[ 
لحشمة.  Rُتميط قنا Fلنزعة مستهتِر
تكن 
"�خير
ً لك 
لشكر -يا �خي- على ما حوp كتابك من غيرF صاWقة 
"عاطفة نبيلة، "ما �ثرJَ من موضوR يستحّق 
لعناية "يدعو �لى 

طو@ 
لتفّكر. �حمد �مين.
>فيض  كتابه  من  
لعاشر   wلجز
 في  كلها   Fمنشو� 
لمقالة "


لخاطر<.
*   *   *
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لذI قلت  Iلكوثر
حاشية: سألني سائل: هل قر�J على 
عنه >�ستا1نا<، "هل �نت معه في كّل ما كتب؟

ما قر�J عليه، "لكن قلت عنه >�ستا1نا<  
لجو
[: ال؛ "
>�سائل  طبع  في  
لسبب  كا2  "ألنه  علمه  من   Jستفد
 ألني 

إلصال�<، "هي �"@ ما كتبُت. "لست معه في كّل ما كتب "ال 
مع غيرU؛ �نا ال �مشي مع �حد �بد
ً مغمض 
لعينين، بل �خذ من 
كل عالِم "�RWَ، �ّال قو@ 
هللا "ما صّح من قو@ �سو@ 
هللا ‘، 

�خذU كله "�سأ@ 
هللا �2 يعينني على 
لعمل به. 
لعلمه  قّد�ُته  
لكوثرI -كغيرU- يصيب "يخطئ، "لكني "
"لَِما �حسَن �لّي. "لم يجمعني به �ّال بضعة مجالس في Wمشق، 

بن  قاله عن   eله في كال "مجلس في مصر خرجت منه مخالفًا 

بن تيمية في صباI بتأثير بعض  Uمن كر Jتيمية... بعد �2 تحر�

لدين  محّب  خالي  بتأثير  حبه  في   �

إلفر من  ثم  مشايخي، 
 ،Iلكوثر
"�ستاI1 كرW علي، ثم 
لعوFW �لى 
النصر
C عنه بتأثير 
 Jلبيطا�، ثم تحر�
ثم 
لرجوR �لى 
إلقبا@ عليه بتأثير شيخنا بهجة 

سع "" Uيا
من هذ
 كله "نظرJ �ليه بعين 
إلنصاC فر�يت عظيم مز
علمه، "�نه لو سبق به 
لزما2 لكا2 �حد 
ألئمة 
لمتبوعين. "بقَيت 
مسائل مما يقو@ به لم �ستطع �لى 
آل2 قبولها، "كل عالِم يؤَخذ 

منه "ُيتَرa �ّال ما بّين فيه حكم 
هللا "�يد بيانه بالدليل 
لقطعي.

*   *   *
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Jلمحتويا

٥ ...........................>eإلسال

لحلقة (٣٩) �سائل >سيف 
١٥.................. 
لحلقة (٤٠) في 
للجنة 
لعليا لطّال[ سو�يا
٢٧............................. 
لحلقة (٤١) في 
لمقا"مة 
لوطنية
٤١..... 
لحلقة (٤٢) Wمشق، ُصَو� من جمالها "ِعَبر من نضالها
٥٣................................... >eأليا
< Fلحلقة (٤٣) جريد

٦٧.................................. w

لحلقة (٤٤) �طفا@ 
لّصحر

لحلقة (٤٥) من 
لّصحافة �لى 
لتعليم.........................٧٩

لحلقة (٤٦) �ّمي "�بي.........................................٩٣

لحلقة (٤٧) يوe ماتت �ّمي..................................١٠٥
١٢١.......... 
لحلقة (٤٨) هنا مسقط ��سي "هنا قبر �بي "�ّمي

لحلقة (٤٩) مآتم 
لشاe "كيف كا2 مأتم �ّمي...............١٣٥
١٥١............... 
لحلقة (٥٠) 
لمد�سة 
لصيفية "مجلة 
لبعث
١٦٣............................. 
لحلقة (٥١) 
لدعوF �لى 
لعقا@

لمشايخ...............١٧٣" Fألساتذ

لحلقة (٥٢) 1كرياJ عن 
١٨٩............Jالمتحانا

لحلقة (٥٣) 1كرياJ عن 
لجامعة "
٢٠٣.................................Iلخو�

لحلقة (٥٤) فا�� 
٢١٧....................... Iلحلقة (٥٥) مع �ستا1نا شفيق جبر

٢٣١...................................... 
لحلقة (٥٦) في َسَلْمَية



٤٠٦

٢٤٥.............................. 
لحلقة (٥٧) في مد�سة َسَلْمَية
٢٥٩.............................. 
لحلقة (٥٨) 
لعوFW �لى Wمشق
٢٧٧................................. 
لغوطة" pWلحلقة (٥٩) َبَر

٢٩٣........... 
لحلقة (٦٠) جلسة في مقهى (في صو�F قديمة)

لحلقة (٦١) في مد�سة َسْقبا................................٣٠٧
٣٢٣.............................. 
لحلقة (٦٢) WفاR عن فلسطين

لحلقة (٦٣) 
لشعر "
ألW[ عند �ساتذتنا "�فقائنا..........٣٣٧
٣٤٩................... 
لحلقة (٦٤) من �صعب 
ألياe في حياتي
٣٦٣.......................... 
لحلقة (٦٥) من َسْقبا �لى َ�ْنكو�
٣٧٧..................... 
لحلقة (٦٦) 
لَمْجَمع 
ألWبي في Wمشق
٣٩١......................... 
لحلقة (٦٧) ظهو� مجّلة >
لرسالة<



٤٠٧

من �ثا� 
لمؤلف
١ ـ  �بو بكر 
لصديق ١٩٣٥
٢ ـ  قصص من 
لتا�يخ ١٩٥٧
٣ ـ  �جا@ من 
لتا�يخ ١٩٥٨
٤ ـ  صو� "خو
طر ١٩٥٨
١٩٥٩ Fلحيا
٥ ـ  قصص من 
٦ ـ  في سبيل 
إلصال� ١٩٥٩
٧ ـ  Wمشق ١٩٥٩
٨ ـ  �خبا� عمر ١٩٥٩
١٩٥٩ Jفي كلما J٩ ـ  مقاال
١٩٦٠ eلحر
 J١٠ـ  من نفحا
١١ـ  سلسلة حكاياJ من 
لتا�يخ (١ ـ ٧) ١٩٦٠

لمجد ١٩٦٠ C١٢ـ  هتا
١٣ـ  من حديث 
لنفس ١٩٦٠
١٩٦٠ Iألمو
١٤ـ  
لجامع 
١٥ـ  في �ند"نيسيا ١٩٦٠
١٦ـ  فصو@ �سالمية ١٩٦٠
١٧ـ  صيد 
لخاطر البن 
لجوIA (تحقيق "تعليق) ١٩٦٠
١٨ـ  ِفَكر "مباحث ١٩٦٠



٤٠٨

١٩ـ  مع �لنا� ١٩٦٠
٢٠ـ  بغد��: مشاهد�� ��كريا� ١٩٦٠
٢١ـ  سلسلة %عال" �لتا�يخ (١ـ ٥) ١٩٦٠
٢٢ـ  تعريف عا" بدين �إلسال" ١٩٧٠
٢٣ـ  فتا�5 علي �لطنطا�2 ١٩٨٥
٢٤ـ  �كريا� علي �لطنطا�2 (١ـ ٨) ١٩٨٥ـ ١٩٨٩
٢٥ـ  مقاال� في كلما� (�لجز; �لثاني)  ٢٠٠٠
٢٦ـ  فتا�5 علي �لطنطا�2 (�لجز; �لثاني) ٢٠٠١
٢٧ـ  فصوC �جتماعية ٢٠٠٢
٢٨ـ  سّيد �جاC �لتا�يخ (محمد ‘) ٢٠٠٢
٢٩ـ  نو� �هد�ية ٢٠٠٦

Jلى �لقّر�; �لكر�"
من  �ستطعت  ما  غايَة   Nلكتا� هذ�  تصحيح  في  بذلُت  لقد 
 Rعنه، أل فيه خطأ سهوُ�   Rيكو  R% Yَمُن  لكّني ال  �لجهد، 
خالق  صفا�  من  هو  Jنما  �لبشر،  من  ألحد  ليس   Cلكما�
�لبشر. فأ�جو %R َيُمّن علّي قا�ئه (�قا�b سائر كتب جّد2 �لتي 
صّححُتها �%عد� Jخر�جها من قريب) فينّبهني Jلى %2 خطأ 
 eكه في �لطبعا� �آلتيا�، �%نا %شكر�سهو� عنه لكي %تد�

.N�له �ألجر ��لثو Cيجز Rعو له �َهللا بأ�%�
    مجاهد مأموR �ير�نية

mujahed@al-ajyal.com
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